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O rodinných kronikách rodiny Tejnorů
Antonín Tejnor st.

Antonín Tejnor st. se narodil 27. července 1895 v Hostivici. Většinu života pracoval
na železnici, stejně jako jeho otec Jan. Po svatbě Marií Chalupovou 19. listopadu 1921
přesídlil do Litovic do bývalého statku čp. 41,1 který manželé získali od Marie Malé,
nevěstiny tety. K domu patřily i zemědělské pozemky, většinu z nich Tejnorovi pronajímali
a hospodařili jen v tzv. zahradě, na pozemku v nynější ulici Sportovců, s nímž sousedí park
T. G. Masaryka. Na tomto pozemku si v letech 1962 až 1966 postavila dům Tejnorova
dcera Bohumila s manželem Josefem Kučerou.2
Zapojil se do společenského dění a působil u litovických hasičů, hostivického Sokola
i v dalších organizacích. Byl mj. zakládajícím členem litovických baráčníků.3 Hrál i ochot
nické divadlo, ale za současného stavu poznání není možné uvést, ve kterých hrách
uváděných hostivickým Sokolem vlastně účinkoval.4 Fotografie v pamětní knize dokládá
jeho roli ve hře Půlnoční slunce, kterou uvedli litovičtí hasiči v roce 1944.
Své politické působení spojil s národně socialistickou stranou, ke které mělo blízko
hodně železničářů. V roce 1927 byl zvolen do obecního zastupitelstva a zastával funkci
obecního pokladníka. Po rozpuštění zastupitelstva v roce 1930 byl okresním úřadem
jmenován za člena správní komise a po volbách v roce 1930 ho zastupitelstvo zvolilo
starostou. Tuto funkci obhájil i v dalších volbách v roce 1936 a zastával ji až do května
1945, kdy správu obce převzal nově zřízený národní výbor. Tejnor neměl podporu všech
zastupitelů, zejména musel řešit rozpory se členy a příznivci všeobčanského klubu, ale
jeho působení lze hodnotit jako jednoznačně úspěšné. Z písemností dochovaných v okres
1
2
3

4

Nyní K Rybníku čp. 661
Rodina není příbuzná se zpracovatelem přepisu, jde o shodu jmen
Pamětní kniha Vlastenecko dobročinné obce Baráčníků v Litovicích (přepis ve svazku č. 7 řady I
Pramenů k hostivické historii)
V sokolských pamětních knihách není obsazení her uváděno a jiné prameny nejsou k dispozici
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ním archivu ve fondu Archiv obce Litovice se jeví jako svědomitý a pečlivý starosta. Litovi
ce neměly obecní dům, v němž by stabilně sídlil obecní úřad. Za Tejnorova starostování
byl obecní úřad umístěn v přízemí jeho domu. Po skončení 2. světové války již na místní
úrovni nepůsobil, ale byl za národní socialisty jmenován členem kladenského okresního
národního výboru. Funkce mu zanikla po změně politických poměrů v roce 1948 tím, že
byla rozpuštěna litovická národně socialistická organizace, a poté se z politického dění
zcela stáhl.
V důchodu se věnoval zejména práci na zahradě a vnoučatům. Zemřel 27. února
1976 v Litovicích.
V březnu 1994 byla pojmenována nově vzniklá ulice v Hostivici u Stromečků jako
Tejnorova. I když tehdy městské zastupitelstvo nejspíše pojmenováním ulice neoceňovalo
působení Antonína Tejnora jako litovického starosty, ale volilo název podle toho, že mu
dříve patřilo pole, na němž ulice vznikla, lze tento název nyní vnímat jako poctu za jeho
dlouholetou veřejnou činnost.

Antonín Tejnor ml.

Antonín Tejnor ml. se narodil 27. dubna 1923 v Litovicích Antonínu Tejnorovi st.
a Marii rozené Chalupové. Vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a své pedago
gické působení na střední škole později zaměnil za kariéru literárního vědce. Po svatbě
bydlel v Praze, ale v roce 1974 se i s manželkou vrátil do rodného domu v Litovicích.
Zapojil se do společenského dění v Hostivici zejména v kulturní oblasti. Byl dlouholetým
členem redakční rady Hostivického měsíčníku, do něhož i pravidelně přispíval (mnohé
příspěvky označoval jen značkou „–r“). Zajímavé je i jeho dlouholeté přátelství se známým
spisovatelem Františkem Nepilem. Zemřel v roce 1997.
Jeho manželka Dagmar rozená Zinková vedla dlouhá léta antikvariát v pražské
Dlážděné ulici a pro veřejné knihovny získala řadu velmi zajímavých knih.
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Rodinné pamětní knihy
Paměti rodiny Tejnorovy začal psát Antonín Tejnor st. nejspíše v roce 1933. V čer
venci tohoto roku pamětní knihu svázal Jindřich Tůma za 198 Kč, jak dokládá účet vlepený
na poslední stranu této knihy. Inspirací snad mohla být Antonínu Tejnorovi práce jeho
spolupracovníka, litovického kronikáře Ludvíka Pergla, jehož jedna z kronik – Paměti obce
Litovic5 – je dokonce svázána stejně provedenou vazbou. Listy v pamětní knize mají
formát 23 × 28 cm.
V úvodní části Tejnor shrnul údaje o svých rodičích a o svém životě do založení
pamětní knihy. V této části jsou zajímavé zvláště údaje o skromných sociálních poměrech
rodiny železničního zřízence na počátku 20. století a vzpomínky z Tejnorova působení
v rakousko uherské armádě za 1. světové války.
Zřejmě od roku 1934 již Tejnor zapisoval své záznamy většinou průběžně, snad
několikrát ročně. (Na některých místech lze v pamětní knize pozorovat změnu inkoustu.)
Výjimku tvoří období 2. světové války, kdy paměti dopsal dodatečně najednou až po
skončení války. V těchto záznamech nacházíme cenné údaje o dění v Litovicích, jímž
starostoval. Poznámky k celostátnímu i mezinárodnímu politickému dění ukazují, co
považoval vcelku sečtělý venkovský starosta za podstatné události a jaké zastával názory.
Za povšimnutí stojí i to, jaký důraz kladl na oslavu Vánoc v rodinném kruhu. Velmi překva
pující je, že Tejnorovi posílali své děti v zájmu jejich zdokonalení v němčině do německy
mluvících rodin v českém pohraničí a přijímali zase děti z hostitelské rodiny. K poslední
výměně došlo ještě v létě 1938, kdy už atmosféra v pohraničí byla naladěna výrazně proti
česky.
Po Tejnorově odchodu do důchodu v roce 1953 jsou zápisy zpravidla obsáhlejší, ale
většinou obsahují spíše poznámky ke světovým i vnitrostátním událostem a pak k dění
v rodině včetně podrobných záznamů o počasí, o práci na zahradě a o stavbě domu pro
Kučerovy. Informací zajímavých k pochopení společenského dění v Hostivici je zde poměr
ně málo.
Do pamětní knihy jsou zašity tmavé listy, na nichž jsou nalepeny rodinné fotografie.
Umístění fotografií často nenavazuje na text na okolních stránkách a snímky mají zpravidla
velmi skromné popisky.
V roce 1969 Antonín Tejnor starší svými zápisy popsal všechny listy v knize založené
v roce 1933, pokračoval proto v zápisech do druhé knihy, kterou mu věnoval jeho syn.
Tato kniha vázaná do zelených desek má rozměr přibližně formátu A4. Zápisy jsou ještě
podrobnější a detailnější než v předchozích letech. Po jeho smrti pokračoval ve vedení
kroniky právě Antonín Tejnor ml. Zápisy zachycující léta 1976 až 1993 byly zřejmě psány
až po změně politických poměrů v roce 1989. Nacházíme v nich mezi mezinárodními
a celostátními politickými událostmi záznamy o odborné práci Antonína ml. i jeho manželky
Dagmar a o dění v rodině, ale i údaje o kulturních událostech v Hostivici.
Druhý díl kroniky neobsahuje žádné obrazové přílohy.

5

Přepis ve svazku č. 2 řady H Pramenů k hostivické historii
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Způsob přepisu pamětních knih
V tomto svazku Pramenů k hostivické historii jsou zahrnuty zápisy z obou pamětních
knih, a to dvojím způsobem:
V období od založení pamětní knihy do roku 1954 je přepsána většina údajů, vyne
chávány jsou některé čistě rodinné záležitosti, zejména údaje o chorobách členů rodiny.
Přepis tak umožňuje učinit si představu o názorech a postojích významné litovické osob
nosti té doby.
Ze zápisů z let 1955 až 1993 jsou vybrány pouze údaje se vztahem k Hostivici
a zásadní rodinné události. Komentáře k politickému dění ani většina podrobností
z rodinného života nejsou do tohoto přepisu zahrnuty. Vybrané záznamy o změně pozem
ku zvaného „zahrada“ na stavební parcelu a o postupu výstavby domu ilustrují, jak bylo
stavění v té době složité. Ze zápisů Antonína Tejnora ml. byly do přepisu zařazeny i údaje
o jeho odborné práci a o práci jeho manželky Dagmar v antikvariátu v pražské Dlážděné
ulici.
Vynechané části zápisu jsou označeny […]. Stejným způsobem je ojediněle označeno
vynechané místo v textu, kam pisatel nedoplnil zamýšlený údaj. Označením [***] jsou
nahrazeny části textu vynechané s ohledem na ochranu osobních údajů.
Přepis respektuje původní zápisy. Na některých místech byla opravena shoda podmě
tu s přísudkem a bylo upraveno psaní velkých písmem. Antonín Tejnor st. psal jména
příslušníků národů často s malým písmenem, a to v souladu s dobovou zvyklostí zejména
u Němců. Nestálé psaní Vánoc s malým či velkým písmem bylo v přepisu zachováno.
Údaje zvýrazněné či podtržené jsou v přepisu uvedeny tučně. První kniha není
členěna na odstavce, v přepisu byly odstavce doplněny s cílem text částečně zpřehlednit.
V zájmu přehlednosti byly rovněž doplněny nadpisy roků i tam, kde je zapisovatel
nezvýraznil.
Přepis je doplněn poznámkami, které podle potřeby doplňují či upřesňují některé
údaje obsažené v pamětních knihách. V poznámkách jsou užívány nynější názvy ulic a čísla
domů.
Přepis je doplněn výběrem z fotografií zařazených do první pamětní knihy. Vybrány
byly pouze nejvýznamnější snímky charakterizující dění v rodině a v Hostivici. Popisky
uvedené v hranatých závorkách byly doplněny při zpracování přepisu.
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Psalo se 5. července 1851, kdy v malé obci okresu Horšova Týna, ve Všekarech,
narodil se manželům Tejnorovým (Jan Tejnor a Markéta rodem Budovcová) hoch, jemuž
dali jméno Jan, byl to můj otec. Rodina čítala několik členů a výživu poskytovala jim
živnost, kterou můj děd provozoval. Byl „formanem“ a dopravoval zboží z Plzně do Prahy
a naopak. „Forman“ býval většinu času na cestě a o domácnost starala se a pečovala
matka, jak otec mi často vypravoval. Není proto ani divné, že jak hoši dorůstali, starali se
o své potřeby sami. Tak i můj otec záhy našel si zaměstnání u místních hospodářů, pustil
se do světa na zkušenou neb, jak se tehdy říkalo, „vandrem“. Překročil hranice, dostal se
do Bavor a postupně až do Saska. Z Německa vracel se zpět a tu v blízkosti Žatce přihodil
se mu velmi vážný úraz. Při lámání skály dynamitem odlétl úlomek kamene a otci roztříštil
hlavu. Poležel si nějaký čas v nemocnici, a když byl propuštěn z léčení, zamířil do středu
Čech, tam, kam jeho otec zajížděl, do Prahy. V Praze umístěn byl již jeden starší bratr,
Josef.

Kateřina Tejnorová, roz. Procházková
*3. 8. 1853 †11. 7. 1924

Jan Tejnor
*5. 7. 1851 †4. 4. 1921

Není mi přesně známo, jaké byly jeho začátky v Praze, ale ze vzpomínek a z jeho
vyprávění mohu usuzovati, že probíjel se celkem dobře, zaměstnán byl jako rozvážeč
pošty. V té době seznámil se také v Praze s dívkou, s níž se i v r. 1883 oženil a jež byla
mojí matkou. Byla rodem Procházková z Hostivice a otec její, můj děd, zaměstnán byl jako
dozorce čili „parťák“, jak se říkalo, na dráze v trati Kladno – Praha. Ten také přiměl mladé
lidi k tomu, aby se usídlili v Hostivici, a zaopatřil otci místo také na dráze. Výdělek nebyl
veliký, ale při skromnosti obou lidí byla v rodině úplná spokojenost. Život plynul klidně až
do 27. července 1895. V tento den zvětšila se malá skromná domácnost o nového
příslušníka rodiny, kterému po strýci dali jméno Antonín. Tímto Antonínem byl jsem já
sám. Pokud matka vyprávěla, byl můj dosti pozdní příchod do rodiny milým překvapením
pro všechny a proto také jsem byl velmi srdečně v rodinný kruh přijat. Vzpomínám velmi
rád na svoje doby dětství, neboť matka věnovala mi všechnu svoji něhu a péči, co zatím
otec vyráběl pro mne různé hračky a vyprávěl rozmanité příběhy.
Matka narodila se 3. srpna 1853 a byla nejstarší z rodiny Procházkovic (Jan
Procházka a Marie rodem Trunečková). Školní vzdělání nebývalo bráno přísně a proto
omezovalo se na znalost čtení a písma. Záhy však děti byly posílány na výdělky a do
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služeb. I matka měla stejné mládí, a jak jsem již vpředu naznačil, za službou byla
i v Praze, kde počala její známost s otcem. Nedovadla zaháleti ani v době, kdy jsem již
hodně chápal, a proto vím, že ku skrovnému výdělku mého otce přidávala i ona několik
zlatek, vydělaných posluhou v zámožnějších rodinách. Teprve později pochopil jsem úplně,
jak oba se snažili, aby dostalo se mi všeho, co jsem potřeboval, jak hleděli, aby můj vstup
do života byl snazší.
V roce 1901 odvedla mne maminka prvně do školy a vzpomínám, jak stařičký pan
řídící Krotil, když jsem mu slíbil, že budu rád chodit do školy, daroval mi kornout
cukrovinek, který mu ovšem maminka dříve dala, abych nevěděl. Tak nastala mi první
starost. Chodíval jsem však do školy vždycky rád a myslím, že i bez těch cukrovinek bylo
by se mi učení líbilo. Pan řídící zemřel a správcem školy stal se pan učitel F. J. Pelz, starší
již pán. Výtečný hudebník a skladatel sokolské písně „Lví silou“. Prospíval jsem u něho
velmi dobře. V té době prodělával jsem také i dětské nemoce a při spále, která se
komplikovala ještě i nemocí krční, říkávala maminka, že nebylo daleko k tomu, abych šel
do nebíčka. Vykřesal jsem se díky maminčině péči a ošetřování ze všeho a ve III. třídě
zaséval zrnka vědomostí v můj malý rozoumek pan učitel Robert Kynzl. Velmi hodný
a spravedlivý pan učitel, milovník přírody, který také zanechal po sobě pěknou památku
tím, že pro školní sbírky vycpával a preparoval zvířata a ptáky a sbírky jím založené jsou
velmi značné. O rok později učil nás ve IV. třídě mladý a energický pan učitel Alois Saifrt.
To také byl poslední můj rok na obecné škole, neboť bylo rozhodnuto, abych čerpal další
vědomosti na škole měšťanské. Vysvědčení bylo dobré a proto čekal mne zápis ve škole
v Praze.
Vzpomínám si také, že v tomto roce navštívil náš byt nevítaný návštěvník a odcizil
některé věci, pro rodiče skutečně cenné. Zvláště maminka dlouho želela jakési památní
brože a otec pohřešoval pěkný revolver. I něco peněz zmizelo, a ač bylo vyslovováno dosti
určité podezření, pachatel nebyl vypátrán a tak nakonec byli jsme nuceni se smířit se
ztrátou.
Po skončení prázdnin v r. 1905 šel jsem k druhému zápisu, a to na měšťanskou
školu v Praze VII u „Studánky“. Srdíčko mi rychleji ťukalo, když maminka mne předvedla
před staršího pána, ředitele školy a podával jsem mu svoje vysvědčení. Prohlédnul
vysvědčení, posunul si zlaté brýle na čelo, ostře podíval se na mojí malou postavičku
a potom se zeptal něco maminky. Ani už nevím co, neboť zrak můj bloudil po stěnách
učebny, kde bylo plno nových obrazů a zařízení, jaké jsem dosud neviděl. Až konečně
vyrušil mne hlas ředitele, který mi povídá: „Jsi přijat, hleď se dobře učit a budu hledět,
abys dostal vypůjčiti knihy a pomůcky.“ Maminka i já uctivě jsme poděkovali a opouštěli
jsme budovu, která mně potom hostila po plné tři roky. Zpět vedla mne maminka na
nádraží do Buben napomínajíc mne, abych si všímal cesty, abych snad potom zbytečně
nebloudil. A tak začátkem školního roku dostal tatínek pro mne volnou jízdenku na dráhu
a já denně jsem vlakem do školy dojížděl. Denně jsem ráno vstával, pospíchal na nádraží
a vlakem do Buben. Vyučování trvalo do 4 hod. odpoledne a proto vracel jsem se domů až
večerním vlakem. Školní knihy zabaleny do černého voskového plátna a sepnuty řemén
kem tvořily denně moje cestovní zavazadlo. V kapse dva krajíce chleba nebo kus buchty,
to byla celá moje zásoba jídla a peněžní hotovost tvořilo denně 6 haléřů a někdy to byl
i celý desetník. Když jsem z toho něco ušetřil, chodíval jsem na oběd do restaurace „na
Velehradě“; hospoda stála na rohu Rudolfovy třídy a oběd pozůstával z talíře polévky za
6 haléřů a k tomu 1 houska za 2 haléře. Když docházel jsem tam déle a hlavně v zimě, tu
číšník, který mne již znal, přinesl mi mnohdy, ovšem že bez objednání, i příkrm, za který si
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zapomněl počítat, neboť věděl asi dobře, že pan host by peníze těžko sehnal. Obdivuji
jeho ostrovtip a ještě dnes vděčně si naň vzpomínám. Že se mi to potom běželo do školy
mnohem veseleji, nemusím ani povídat.

[Antonín Tejnor v roce 1908]

Prospěch můj na škole měšťanské nebyl sice s vyznamenáním, nebyl jsem však také
žákem špatným a tak možno říci, že jsem se činil, pokud jsem mohl, a byl bych snad
vstoupil do ústavu učitelského, jak rodiče původně v úmyslu měli, ale uvědomil jsem si, že
není možno, abych rodiče ještě dále finančně vyčerpával, neboť jsem již chápal, že ze
svých malých příjmů dávají mi více, než mohou, a proto umínil jsem si, že jest čas, abych
se sám pokusil o výdělečnou práci, a k mé žádosti našel mi otec místo u pana Samka,
mistra zámečnického v Dejvicích. To bylo také místo, kde poprvé jsem vstoupil do skuteč
ného života. Odvedl mne tam sám tatínek a sjednal s panem mistrem potřebnou smlouvu.
Učební poměr započal dne 24. srpna 1909 a učební doba sjednána na tři roky. Maminka
pořídila mi modrý pracovní oděv, zakoupila malý smaltovaný kastrolek a malou baňku. To
byla moje první výstroj a tak jsem odcházel každodenně z domova nádoby naplněné až po
okraj starostlivou maminkou, abych jí snad přes den nezahynul hlady. Každý den ráno
jsem protestoval, že mi maminka dává mnoho potravy sebou, ale večer bylo všechno
prázdno, jako když umyje. Plat za práci nebyl žádný. Naděje moje, že stanu se samostat
ným a že budu sám vydělávat, poklesly na nejmenší míru. Byl jsem zase odkázán na
podporu rodičů a vím, že za peníze, které tatínek domů přinášel, nemohlo se mnoho
pořídit, a chápal jsem, že potřeby rodičů jsou omezeny na nejmenší míru, jenom aby
zůstalo pro mne. Každodenně vstával jsem o 5. hod. a o půl hod. později odjížděl dělnický
vlak. Práce v dílně začínala o 6. hod. ráno a polední přestávka stačila tak na to, aby se
mohly vyprázdnit nádoby, jež jsem si přinášel. Od 1 hod. začala práce znovu až do 7. hod.
večerní. Než jsem dojel vlakem domů, bývalo dobrých osm. A tak to šlo den po dni, měsíc
po měsíci, stále stejně. Život učňů byl tehdy všade stejný a požadovalo se mnohdy více
práce, než na co slabé síly hochů stačily. „Chtěl jsi tomu tak,“ říkal jsem si, „a proto musíš
vydržet,“ a plnil jsem všechno, co se na mně žádalo. Světlé stránky učňovského života
zpříjemňovala mi škola pokračovací, kterou jsem navštěvoval vždy v zimním období, a to
od října do května. Jak těšíval jsem se vždycky na středy odpoledne, kdy vyučování se
konalo od 2–6 hod. Budova školní stávala v Dejvicích „na Růžku“ a vyučoval pan učitel
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Vorel. Mimo středy vyučování bylo též v neděli, a to od 8–12 hod. Činil jsem se, co jsem
mohl, neboť přímluvou pana mistra přeskočil jsem I. ročník a navštěvoval jsem třídu II.
Prospíval jsem opravdu dobře. Vděčně vzpomínám pana učitele Vorla, neboť on to také
byl, jenž mi nařídil a doporučil mne ku přijetí na státní průmyslovou školu pokračovací
v Praze, a to zase ihned do II. ročníku. Škola stála na Betlémském náměstí a vyučováno
bylo večer, a to dvakrát týdně od 8–10 hod. a v neděli od 8 do 12 hod. Byla to pro mne
nová tůra, neboť jezdil jsem domů až půlnočním vlakem. Ale předměty, které nám páni
profesoři přednášeli, byly tak nové a tak zajímavé, že jsem rád natáhnul a celkem opět
dobře prospíval. Jestliže jsem ve škole v Dejvicích byl odměněn krásnou knihou „Tomko
vými dějinami národa českého“, bylo mi v Praze vysloveno pochvalné uznání. Čas utíkal
a doba učení se chýlila ke konci. I také ve třetím roce pan mistr občas nějakou tou
korunkou ocenil moje přičiňování v dílně a tak objevila se v mojí kapse někdy i menší
peněžní hotovost. Nadcházel pomalu den, kdy smlouva končila a já měl se státi tovaryšem.
Pan mistr častěji prohlížel vykovávanou práci a neshledav závad, doporučil slavnému
společenstvu, aby mi byl vydán řádný list výučný. Tento dekret mi také dne 24. srpna
1912 slavnostně odevzdal připojiv různé rady a ponaučení. Prohlásil, že byl se mnou jak
s učněm spokojen, a zároveň vtiskl mi do dlaně moji první tovaryšskou výplatu, a to
4 zlaté.6 Když pak jsem požádal, abych mohl u něho pracovati i jako tovaryš, svolil a sjed
nal se mnou týdenní mzdu 5 zlatých. Byl jsem velmi spokojen a radostně jsem té soboty
pospíchal domů a s nemalou hrdostí vysázel jsem na stůl můj první výdělek 4 lesklé
zlatníky. Tatínek, který seděl u stolu, pojednou mocněji zabafal z jeho dýmky, snad aby
nebylo možno poznat na něm pohnutí, a maminka z radosti nemohla nějak ani promluvit,
vlhly jí oči, jak jsem pozoroval, jenom po vlasech mě pohladila a povídá: „Hochu můj, nech
si, cos vydělal“ a dál už nedošla jsouc příliš dojata. Konečně tatínek vida můj odpor
přijmouti peníze zpět, rozřešil celou věc takto. Povídá: „Tak si to matko seber, a co bude
třeba, to koupíš.“ S tím jsme byli srozuměni všichni a ten večer bylo nám všem velmi
příjemně.
Potom také začal jsem chodit s kamarády do společnosti a nejčastější naše zábava
byla sehrát partii kulečníkovou v hostinci pana Šroubka v Hostivici.7 Měl li takový mladý
kavalír za 1 korunu drobných, byl boháč, neboť sklenka piva stála 6 krejcarů, kulečník
2 krejcary a ještě zbylo na kouření, než se utratil celý šesták.8 Večery trávil jsem vždy
doma, vyjma toho, když se pořádalo někde ochotnické divadelní představení. Tu jsem
nevynechal nikdy, neboť divadlo jsem si zamiloval nade všechno. Rád jsem obětoval část
výdělku na zakoupení vstupenky. Mimo to chodil jsem cvičit do „Sokola“ v hostinci
„u Neradů“.9
Čas rychle utíkal a pojednou začala se objevovati jakási ochablost v práci a podniká
ní. Dílny měly málo objednávek a konečně jednoho týdne ohlásil nám pan mistr, že bude
musit propustit tovaryše pro nedostatek práce. Touha po změně způsobila, že jsem hledal
i já nové místo a našel. Forma Páv na Malé Straně potřebovala sílu a byl jsem přijat. Mzda
v novém místě smluvena na 6 zl. týdně. Rozloučil jsem se s panem Samkem, který věnoval
mi na rozchodu pěknou odbornou knihu. Závod, kde jsem nastoupil, byl mnohem větší
a práce rozmanitější. Vedle věcí tepaných prováděny i práce konstrukční a instalatérské.
Tedy obory, které jsem v praksi neznal a jež mi byly velmi vítané pro zdokonalení. Změna
6
7
8
9

Od roku 1900 platila v Rakousko Uhersku výhradně korunová měna, 1 zlatý odpovídal 2 korunám
Husovo nám. čp. 17
Místo krejcary se v té době platilo již haléři. Šesták měl hodnotu 20 haléřů
Čsl. armády čp. 22 a 105
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působila velmi dobře a byl jsem celkem spokojen. Však po čase i zde objevil se přebytek
sil a méně objednávek a propouštěly se síly mladší. Jest pravdou, že udržel jsem se skoro
nejdéle, ale nakonec byl jsem i já nucen opustit místo.
Bohužel nyní již bylo horší sehnati znovu zaměstnání. Zprostředkovatelny práce byly
přeplněny a uchazečům nabízena místa v městech venkovských. To jsem ovšem nemohl
potřebovat, neboť jsem chtěl býti doma, abych mohl rodiče podporovat. Tak po marném
hledání přijmul jsem konečně místo na dráze. Udržoval jsem v pořádku návěstní zařízení,
staniční výhybky a podobné věci. Nebyla to práce, jakou bych si byl zrovna přál, ale těšil
jsem se, že se dostanu do drážních dílen a časem snad na stroj, což se mi také velmi líbilo.
Plán to byl velmi pěkný, ale k jeho uskutečnění shodou okolností nedošlo. Nepřízní
osudu sběhly se události, jež změnily celý způsob mého života. Nastal rok 1914, který se
stal důležitým mezníkem nejen pro životy jedinců, ale i celých národů a států. V tomto
roce zaměstnanost poklesla ještě více, místa řemeslná nebyla nikde a i práce dělnická
ochabla tak, že mnoho dělníků bylo bez zaměstnání. Ani jarní sezona nepřinesla zlepšení
a tak není divu, že každý se držel na místě, jak mohl. Také politické poměry nebyly utěše
né. Nevěnoval jsem tehdy těmto věcem mnoho pozornosti, ale přece na sebe mnohdy
upozorňovaly samy. Uběhlo jaro a situace stále beznadějná. Bylo to na svátek sv. Anna
dne 26. července 1914, kdy slavena byla v Hostivici pouť. Lidí na pouti bylo plno,
hovoru a šumu ještě více. Pojednou oznámil někdo, že na obecní tabuli vyvěšují vyhlášku.
Byla to pravda. Následník trůnu rakouského, František Ferdinand de Este, se svojí chotí byl
na své inspekční cestě v Sarajevě zastřelen srbským studentem Prinčipem. Zpráva
působila jako puma. Ihned přestala hudba a lidi pospíchali domů. Vojákům na dovolené
byl nařízen okamžitý návrat do kasáren a cítil každý, že věc hladce neskončí. A skutečně
po ostrém ultimatu, které Rakousko Srbsku poslalo a jež Srbové nemohli přijmout, vypukl
onen veliký požár, jemuž dáno jméno „Válka světová“.10 Rychle přidávaly se ku konfliktu
státy ostatní. Německo, Turecko, Bulharsko, Rusko, Francie, Anglie, Italie, Belgie a na
konec Amerika. Nařízena všeobecná mobilisace záložníků a konány nové odvody branců
starých i mladých. Počítalo se, že válka nepotrvá dlouho, ale blížily se Vánoce a vojna
zuřila v plné síle. Celé transporty raněných, zajatých a vystěhovalců projížděly krajem
a noviny nestačily zveřejňovat jména padlých.
Přešel nový rok 1915 a byl jsem povinen dostaviti se k odvodu. Byla malá naděje, že
bych nebyl odveden, a proto mně ani nepřekvapilo, když 15. února v hotelu „Bílý
bernáke“ v Kladně bylo i nade mnou vyřknuto osudné slovíčko „Geeignet“, tj. způsobilý.
Jelikož jsem ale byl ve službách dráhy, platila pro mne reklamační výhoda a mohl jsem
doufat, že rukování jest zažehnáno, alespoň pro nejbližší dobu. Snad bylo by tak bylo,
nebýt mého zaměstnavatele, traťmistra Herycha. Se zvláštní zálibou vyhrožoval posíláním
na frontu a velmi hrubě s dělnictvem zacházel. Již několik případů bylo, že propuštěním
z práce donutil postižené nastoupit službu vojenskou. Tento osud potkal i mne. Když
13. června 1915 přišel jsem opožděně do práce, použil tuto věc jako záminku ku propuš
tění a mne čekala fronta. Co platné byly urgence, co platno, že tatínek takovou řadu let
byl zaměstnancem dráhy, co pomohla prosba maminky, o níž jsem ani nevěděl, neměl
pochopení a citu pan Herych pro bolest starých rodičů a poslal svoji oběť na vojnu, prý pro
příklad druhým, kteří by se osmělili něco namítat proti jeho vůli a rozhodování.

10

Líčení působí dojmem, že vyhláškou byl oznámen atentát. Ve skutečnosti šlo již o mobilizaci a vyhlá
šení války Srbsku
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Tak musil jsem dne 21. června 1915 narukovat, a to do Buben na výstaviště. Tam
bylo jako v úle. Právě v této době rozpuštěn byl císařským rozkazem pěší pluk číslo 28,
protože hromadně přeběhl k nepříteli. Ztratili jsme proto náš kádr a byli jsme přidělováni
k regimentům cizím, tj. k německým a nebo k maďarským. Byl jsem určen ku pěšímu
pluku číslo 84 do Vídně. Z domova jsem odjížděl, ani jsem se s tatínkem nerozloučil, nebyl
doma, a do Prahy před odjezdem přijela za mnou pouze maminka. Dělal jsem sice hrdinu,
ale proto přece jen jsem byl stísněn pomyšlením, že nevím, kam jedu ani zda se vrátím.
Ve Vídni nebylo pro nás na růžích ustláno, měli pro nás hrubé slovo, posměch a mnohdy
se stalo, že pro tyto věci byla vyvolána srážka v hostincích s vojáky Němci a teprve
přivolaná posila učinila půtce konec. Není divu, že byl jsem skoro rád, když za 6 týdnů bylo
nařízeno, že odjedeme na frontu. Žádal jsem sice o dovolenou, ale marně, a tak v srpnu
odjížděli jsme jako pochodová kompanie na frontu proti Rusku. Úmorná cesta ve vlaku
skončila se asi za týden, a to vyložením ve Lvově. Studená, deštivá a tmavá noc byla, když
se zastavil náš vlak na rozstříleném nádraží ve Lvově, odkud prý před několika dny odtáhli
Rusové, jak nám bylo pověděno. Z nádraží se pochodovalo do města a ubytování bylo
v kasárnech, které byly ještě v horším stavu, než bylo nádraží. Okna vytlučená, chodby
pobořené, světnice znečištěné tak, že na odpočinek se nedalo ani pomyslet. Druhý den
poskytnut byl oddech a ještě v noci pochodováno ven z města za naším plukem. Po
několika dnech pochodu zastavili jsme v opuštěné vesnici a zde nás rozdělili do menších
oddílů a posílali již ku pluku do linie. Rusové totiž zastavili svůj ústup a fronta protínala
území směrem Luck – Dubno – Kamienica. Byl jsem přidělen ku 4. zuku či oddílu a tento
oddíl právě dlel v reservě, to znamenalo, že ve dne měli klid a v noci konali službu
hlídkovou, tak zvané „feldvachy“. Byl jsem samotný Čech v celém oddílu a první noc
nastoupil jsem s ostatními službu a také dostal svůj křest ohněm. Když ráno za svítání
opouštěli jsem posice a vraceli se do zákopu, překvapila nás ruská silná hlídka a ostrou
střelbou hleděla nás odříznout od celku. Palba byla opětována a nařízen krytý ústup po
malých skupinkách. Po dvou a po třech plazili jsme se zpět, co zatím ruský kulomet
nepřestával zlověstně štěkat a náboje fičeli nad hlavou jako zlé sršně pískajíce a bzučíce.
Měli jsme několik raněných a teprve, když stáhli jsme se do zákopů, mohla býti zahájena
účinná střelba všech, která také přinutila ruskou patrolu k návratu. Dojem na mne toto
přepadení udělalo velmi značný a tu jsem také si uvědomil, když jsem viděl raněné a slyšel
je naříkat, co všechno znamená válka a jaké věci mohou mne očekávat. Bylo však nutno
se smířit se vším a proto za několik dní jsem si ani mnoho nevšímal, když vysoko nade
mnou zpíval granát a po chvilce hlásil svůj dopad dunivou ránou a mrakem kouře. Zvykne
se na všechno. Hlídky se denně opakovaly a přestřelky bývaly věcí všední. Nemohu
vypisovat celý život v poli tak, jak jsme jej vedli, byla by to kapitola příliš obsáhlá, omezím
se pouze na to, když řeknu, že měl jsem štěstí, že nebyl jsem raněn, a opět měl jsem
smůlu, neboť nemohl jsem se jinak dostat do nemocnice, kam každý velmi rád pospíchal,
když rána byla „dobrá“, takže alespoň načas vyhnul se útrapám fronty.
Konečně po 14 měsících dostal jsem dovolenou. Jak rád jsem opouštěl zákopy, kde
člověk byl spíše zvířetem. Napakován tabákem a vyzbrojen silnou holí mašíroval jsem
v noci zpátky na nádraží Radziwilow v Haliči. Ač jsem měl písemné zprávy z domova, přece
jenom těšil jsem se jako malé děcko na shledání. S jakým pocitem pohlížel jsem na syčící
lokomotivu na nádraží, která mě měla dovézt domů. Zavýskl jsem radostí, když usedl jsem
do vlaku, uvědomiv si, že na chvíli opouštím peklo, kde člověk není ani člověkem. A když
pak ve Lvově přestoupil jsem do vlaku na Ostravu a dále potom projížděl vesničky
moravské, kde o válce nebylo ani tušení, a když konečně udýchaná lokomotiva zastavila
v Praze, neznala moje radost mezí. Z Prahy do Hostivice to už byl pouhý skok a tak se
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stalo, že voják přijel domů a maminka chudák nemohla překvapením ani promluvit. Radost
maminky byla jistě veliká, ale ještě větší radost měl tatínek. Prohlížel mne, okukoval,
mačkal a vyptával se v jednom kuse a zvláště jsem mu způsobil potěšení tím, když jsem
mu vypakoval zásoby tabáku, o který začínala býti tehdy již nouze. Kouřila se všechna
možná náhražka a já přinesl pravý nefalšovaný „komisní“ a co ho bylo. Rozumí se, že toho
večera šli jsme spát dlouho po půl noci, neboť bylo vyprávění a dotazování víc než dost.
To bydleli jsme již v domě pana Morávka, lesního ve výslužbě, vdovce, kterému matka
vedla domácnost.11 Podrobil mne důkladnému výslechu a nakonec prohlásil, že jsem jeho
hostem a denně že musím s ním obědvati. Pozvání jsem přijmul. Denně zasedali jsme
společně u stolu a debatovalo se jenom o vojně. Čas rychle ubíhal a 14 dnů chýlilo se ku
konci. Byl čas pomýšlet na návrat. Dělal jsem sice na oko hrdinu, ale ve skutečnosti věděl
jsem velmi dobře, jak nerad vracím se do špinavých zákopů, vědom si také až příliš dobře,
co to je válka a co znamená život vojáka v poli. Nebylo však vyhnutí. Těšil jsem všechny,
že za půl roku bude nám znovu poskytnuta dovolená, nebude li ovšem již i válka skonče
na. Zkrátil jsem osudnou chvilku loučení na nejmenší dobu a na pohled bezstarostně
odjížděl jsem znovu do Haliče.
Kamarádi byli na starém místě a život plynul stejně jako předtím. Služba, hlídky,
práce, ubíhaly dny, týdny, měsíce a už tu byly druhé vánoce, které jsem prožíval v poli.
Vánoce v r. 1916. Zimní doba v poli, to bylo to nejhorší. Nedostatek prádla, oděvu i obuvi
zvyšoval to utrpení, jemuž jsme byli vysazeni. Nepomáhalo časté střídání stráží, neboť i za
tu 1 hodinu, kterou bylo nutno venku v mokru, v mrazu nebo v chumelenici prostát nebo
někdy i proležet, přišel zpátky tak promrzlý, že zoufale přímo se tlačil, aby dostal se
k malinkým zákopovým kamínkům, kde by poněkud zahřál prostydlé kosti, a často se
stalo, že únavou zmožen usnul a vzbudil se, když již hořely podrážky, a tu ovšem bylo
nutno shánět boty nové, neboť za spálené vyfasoval by leda notný trest.
Přišel rok 1917 a nebylo ani pomyšlení, že by válka mohla skončit. Z jara započaly
znovu dovolené a proto se každý těšil na domov. Skutečně také v červnu přišla řada i na
mně a zvesela ujížděl jsem domů. V tento čas právě nebylo na frontě klidno. Ustavičné
přestřelky a denní patrolování zneklidňovalo nás všechny a proto každá chvilka, která
znamenala změnu místa, byla velmi vítána. Šťastně dojel jsem domů a s potěšením
konstatoval, že rodičové oba jsou zdrávi. Však živobytí v zázemí bylo již poskrovnu.
Potraviny pouze na lístky se vydávaly a maso se vydávalo jednou týdně jakosti pra
mizerné, tabák žádný a chléb kukuřičný. Bída všude a ve všem. Pouze někteří jedinci, kteří
dovedli z této bídy lidu kořistit a kterým se říkalo „keťasové“, ti se měli dobře. Tajně
všechno skoupili a zase dále, ovšem že s neúměrným ziskem, prodali. Keťasilo se se vším,
s potravinami, s tabákem, s látkami i s dobytkem. Tehdy již byly nařizovány a prováděny
rekvisice a tu opětně dopláceli na to ti nejmenší, kteří nemohli a neměli na úplatu a dary.
Bylo patrno, že lid má již dosti vojny a že touží po míru, ale tato touha neprojevovala se
ještě na venek, byla dosud skryta, lidé báli se ještě udavačů a konfidenti se našli všade.
Odnášel jsem si velmi špatný dojem z mojí druhé dovolené a měl jsem skorem větší
strach, jak to dopadne s rodiči, než abych myslel na to, co bude se mnou. Odjel jsem za
14 dní a za 4 dny jízdy našel jsem moji kompanii u haličské vesničky Sapanovo.

11
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Fronta byla v pohybu. Prováděly se velké a náhlé přesuny vojska a v jednotlivých
úsecích se houževnatě bojovalo. Celé dny a noci houkala děla a řvaly strojní pušky. Měli
jsme již hodně raněných. Zvlášť pak prudký boj rozpoutal se na den 26. července 1917,
kdy podniknut byl ruský útok na naši posici, kterýžto útok měl sice býti odražen
a zastaven, ale – nebyl. Bubnová palba děl trvala celé dva dny, bojiště bylo rozvrtáno
spoustou jam a trychtýře vybuchlých granátů stávaly se naší jedinou ochranou. Hnali nás
ku předu téměř násilně, třikráte podniknut byl protiútok a přece nepodařilo se zastavit
mohutný nástup Rusů, fronta byla prolomena a bylo nutno couvnout. Ústup podobal se
útěku. S malými zastávkami ustupoval celý pluk a ostatní vojsko až k městečku „Brody“.
Sváděny byly sice cestou potyčky a boje hlídek, ale zastavit ústup to nestačilo a proto
teprve za městem Brody bylo možno postavit se k obraně, jelikož také zatím došly posily
vojska, zejména prapory myslivců z jiného úseku fronty. Není možno zapomenout na
všechny ty hrůzy, kdy obyvatelstvo zděšeně prchalo z vesnic, které byly narychlo
zapalovány a ničeny. V noci plameny daleko ozařovaly kraj a slyšet bylo nářek starců
a dětí, kterým byl ničen rodný domek a pustošen kraj.
Není možno nikomu poskytnouti pomoc a útěchu. Na všechen nářek, na všechny
prosby jest jenom jedna jediná odpověď – válka. Tyto nepokoje na frontě trvaly až do
zimních měsíců. Ztráty byly velmi značné, mnoho bylo raněných, mnoho bylo zajatců.
Nám, kteří jsme zbývali, nastala nová práce, a to kopání nových zákopů a budování záseků
z ostnatého drátu, před nimiž hotovena byla minová pole, která měla chránit naši posici.
Za poměrů ještě horších než minulý rok nadešly vánoce r. 1917 a začal nový rok
1918. Zdálo se, že dojde již konečně k ukončení tohoto krvavého divadla. Nepokoje
v Rusku značně k tomu přispívaly, a když konečně revoluce ruská svrhla cara, uzavřen byl
mír s Ruskem v Brestu litevském a ruská fronta měla býti likvidována, ponechány tam
pouze hlídky a něco vojska okupačního. Všechno ostatní se mělo vrhnout na frontu
italskou. I náš pluk měl v očekávání toto přemístění. Bylo to v červnu 1918, kdy přišel
rozkaz, aby vybráno bylo mužstvo pro utvoření pracovní kolony na žňové a hospodářské
práce v zázemí. Přihlásil jsem se, a protože jsem byl jedním z nejstarších zákopových
vojáků, byl jsem přidělen a také s ostatními jsem z ruského bojiště odjel. Zavezli nás do
jižních Uher do Aradu. Ostatní kamarádi také z Ruska odjížděli, ale na Italii. Byla to tedy
moje první „ulejvka“ a mohu říci, že byla pro mě štěstím. Zbavila mne všech dalších útrap
fronty a poskytovala všechny výhody života v zázemí. Byla to jedna z nejlepších dob mého
vojákování. Pomáhalo se rolníkům a statkářům se sklizní obilí a plodin. Práce bylo dost, ale
naproti tomu zase dosti jídla, neboť bohatý kraj uherský ani nevěděl, že válka zuří již tak
dlouhou dobu. Chléb bílý jako buchta, k němu kus slaniny a ještě doušek dobrého vína
tvořil skoro denně naši menáž. Pravý blahobyt proti zákopům. Utíkal čas jako voda. Od
vesnice k vesnici táhla naše parta, a když nejpilnější práce byla ukončena, poskytována
byla krátká 3denní dovolená. Byli to hlavně vídeňáci, kteří to pěkně dovedli zařídit a využít.
I mně se zastesklo po domově a tak dlouho jsem prosil našeho komandanta, až jsem
si zajistil dovolenou také. Skutečně dostal jsem svůj „Urlabeschein“ a dne 22. října 1918
jsem odjížděl z malé staničky maďarské z „Dewotschein“ domů, přes Vídeň. Bylo v tom
však kus umění dostat se do Prahy, protože Praha byla pro občanské nepokoje vojákům
uzavřena, a proto jsem ve Vídni při přestupování neohlásil cílové místo Praha, ale pouze
Budějovice. Šťastně jsem proklouzl a již mě unášel vláček do Čech. Ve Velenicích poradil
mi jeden z drážní policie vojenské, abych použil rychlíku. Neměl jsem ovšem povolení, ale
cestování „na černo“ provádělo se dosti často a proto i já vyčkal jsem, až provedla se
revise vozu, a nastoupil. Průvodčí ve vlaku přimhouřil nad vojákem obě oči a nežli jsem se
nadál, objevovalo se známější pražské okolí a konečně Praha sama. Abych se vyhnul další
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nějaké revisi, nečekal jsem na připojení, ale pěšky pustil jsem se známou cestou k domo
vu. Překvapil jsem opět radostně, jenom neradi slyšeli, že dovolená je tak krátká. Poměry
byly nyní ještě horší než za poslední dovolené a obyvatelstvo začínalo již hlasitě reptat na
válku a četné stávky a schůze nasvědčovaly, že se něco chystá. A skutečně se stalo. Měl
jsem sice podle dovolenky býti již 28. října opět na svém místě, ale nepospíchal jsem
tentokráte a ustanovil si, že v ten den teprve odjedu, ať již to potom dopadne jakkoliv.
A toto rozhodnutí bylo dobré, neboť během dopoledne proskočila obcí zpráva, že v Praze
je revoluce. Nikdo neznal podrobnosti a nevědělo se, co se děje. Rozhodnul jsem se tedy,
že se podívám, co je v Praze nového. Jel jsem odpoledním vlakem o 4. hodině a přijel na
státní nádraží. Tam ruch a šum nebývalý. Vojáci čapky bez „jablíčka“ a sokolové s puškou
procházeli na peroně. I mne vyzvali, abych rosetu na čapce utrhnul, a místo ní jsem dostal
bíločervenou stužku. Na ulicích plno lidu, samý zpěv a hudba. Z vyhlášek a z vyprávění
seznal jsem, že prohlášena byla naše samostatnost a odloučení od rakouské říše. To
zrovna se mi dobře hodilo, obrátil jsem se zpátky na nádraží a hajdy domů.
Tím se stalo, že v den převratu byl jsem v Čechách a hlavně tatínek s matkou byli
velmi potěšeni, když slyšeli, že už nemusím do války a na frontu. Bylo však potřeba i jiné
práce. V hostivických práchovnách a zbrojnici sloužilo maďarské vojsko. Bylo nutno je
odzbrojit, poslat domů a obsadit oba objekty. Provedli jsme tu věc my, kteří jsme byli
právě doma, spolu s nadporučíkem Josefem Kozákem z Hostivice. Došli jsme na práchov
ny, oznámili vojákům, že válka je ukončena a že mohou odjeti domů. Zpočátku nechtěli
věřit, ale když jsme jim nařídili, že musí ihned pryč, a pohrozili, že přijde posila, která je
donutí, dali si říci, nechali všeho a spěšně opustili Hostivici. My jsme převzali službu strážní
a konali jsme toto dobrovolně až do konce roku 1918. Byla to vojna celkem veselá, neboť
byli jsme samí známí, kamarádi z vesnice a okolí. Kázeň nebyla přísná, ale závad ve službě
také nebylo velkých.
Občanský život byl rušný. Zábavy a divadla každou neděli a vždy se našla příčina
něco oslavovat. Z předních politiků českých utvořen byl národní výbor, jenž také vydal
1. zákon, že Československo je samostatným státem svobodným. Vracela se také vojska
ze všech front a bojišť, neboť fronty se shroutily a Francie diktovala poraženému Německu
podmínky míru. Bylo po válce, po té strašné krvavé řeži, která tolik škod na majetku
i životech občanů nadělala. Vraceli se také domů naši legionáři z Ruska, Italie a Francie.
Bylo radosti a slávy a největší byla ta, když v listopadu vracel se největší syn národa
našeho té doby, představitel a vůdce odboje za hranicemi, profesor T. G. Masaryk. Byl
sychravý den, ale všechna česká srdce dýchala teplem lásky a vděčnosti k muži, jenž
obětoval všechno, zdraví i blaho rodiny, aby vydobyl národu to, co mu 300 roků bylo
odpíráno, tj. svobodu a samostatnost. Triumfální byl jeho příjezd. Nepřehledné zástupy
lidí, řady spolků a korporací, hudby, prapory, školní děti a všichni, kdož mohli, vítali
velikána našich dějin. I můj otec byl ten den v Praze a s nadšením vyprávěl, co bylo slávy
a nadšení, kterým lid vítal zároveň také svého prvního presidenta.
Vánoce, které přišly, slavil jsem již v kruhu rodinném a těšili jsme se všichni, že
přechodná doba nedostatku také brzo pomine a poměry že se zlepší. Po Novém roce 1919
požádal jsem za propuštění ze svazku vojenského a bylo mi vyhověno, když jsem prohlásil,
že mám zaměstnání a že musím podporovat rodiče. Otec byl již tou dobou v pensi a příjem
byl velmi nepatrný. Obdržel jsem zaměstnání v zásobně dráhy na Smíchově, a když
později uvolnilo se místo ve stanici hostivické, vzkázal mi po otci tehdejší přednosta
p. Bláha, zda bych nechtěl pracovat zde. Požádal jsem o přemístění a skutečně bylo mi
umožněno, abych v Hostivici nastoupiti mohl.
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Brzy seznámil jsem se s povinnostmi nového místa, ba i s personálem stanice v kan
celáři. Zajímal mne při nočních službách telegrafní aparát a zkoušel jsem, zda bych se
tomu mohl naučit. Pokus byl dobrý a tu poradili mi kamarádi, kteří službu telegrafní
vykonávali, abych si zažádal o přemístění k telegrafní službě Učinil jsem tak a tehdejší
přednosta p. Mašek slíbil mi podporu v této věci. Asi za měsíc dostalo se mi odpovědi,
abych se dostavil na ředitelství k oddělení XI. Jel jsem a přednosta oddělení p. inspektor
Novák oznámil mi, že jsou ochotni vzíti mě pro službu komerční, budu li lékařem uznán.
Prohlídka dopadla dobře, a když jsem prosil, abych mohl zůstati na blízku domova, bylo mi
povoleno prodělati zaškolování v místní stanici hostivické. Stal se ze mne podúřednický
čekatel a studoval jsem pilně příslušné předpisy. Dalo to dosti práce, neboť všechno bylo
německé a bylo nutno překládat do češtiny a teprve učit. Studoval jsem spolu s panem
úřednickým čekatelem Lainem a také spolu jsme složili s dobrým prospěchem zkoušky.

[Na dejvickém nádraží v roce 1921]

Brzy na to uvolnilo se náhle místo u velké osobní pokladny ve stanici Dejvice a byl
jsem pověřen, abych pokladnu tuto převzal. Byla to značná zodpovědnost, ale byl jsem
rád, že jsem již samostatným, a činil jsem se, abych neměl ve službě závad. Hleděl jsem
také získat sympatie tamních úředníků, jakož i přednosty stanice, pana Navrátila. Služba
byla v turnusu 12–24, tj. 12 služba a 24 hod. volno. Se mnou konali pokladní službu ještě
sl. Pichnerová z Liboce a sl. Vlčková z Veleslavína. Byl jsem nyní úplně uspokojen a rodiče
také.
V civilním životě zajímalo mne ochotnické divadlo, které jsem pilně navštěvoval i hrál.
Všechno bývalo vyšlo velmi dobře. V té době zemřel také pan lesní Morávek a rodiče si
našli byt u paní Soukupové v Hostivici.
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Bylo to v roce 1921, kdy otec počal churavěti. Znovu otevřela se mu rána na hlavě,
počala hnisat a také skutečně i přes lékařskou péči nemoci podlehl. Zemřel 4. dubna 1921
a já ztratil jsem velmi dobrého a pečlivého otce, kterého budu vždycky vděčně a s láskou
vzpomínat. Odešel tiše a skoro bez bolesti o 9. hod. večerní. Tak zůstali jsme s matkou
sami. Zdraví matky nebylo také již valné a těžké práce vykonávala již s námahou, a proto
kde bylo možno, hleděl jsem je konati sám.
V tom čase seznámil jsem se na divadelních zkouškách a představeních s celou řadou
známých a přátel. Mezi všemi pak dával jsem přednost rozprávění a společnosti
s děvčetem skromným, avšak milé povahy, které všichni říkali „Mánička“. Věděl jsem ještě,
že se jmenuje Chalupová a bydlí v Litovicích a cvičí v Sokole. To byla všechna moje
informace. Divadlo dalo nám možnost blíže se stýkat a poznat a tak z kamarádství vyvinulo
se přátelství a od toho už byl jen krůček k tomu, čemu se u mladých lidí říká láska. Měli
jsme se skutečně upřímně rádi a naše známost skončila sňatkem dne 19. listopadu
1921. Sňatek uzavřen ve farním chrámu v Hostivici a tak tímto dnem opouštím rodnou
obec, abych se trvale usadil v Litovicích. Bylo ustanoveno, že budeme tvořit společnou
domácnost s mojí matkou a s Mařenčinou tetou, paní Marií Malou, která byla více nežli
tetou, neboť vychovávala moji ženu od 2 roků, tj. od doby, kdy ztratila tato svou matku.
Zaznamenati musím, že Mařenka Chalupová narodila se v Unhošti dne 8. ledna
1899 jako dcera Františka Chalupy a matky rozené Rajtorové z Chýně. V Unhošti měli
hospodářství a moje manželka byla nejmladší ze tří narozených dětí. Však stalo se, že dne
31. května 1901 vzrušeno bylo klidné městečko Unhošť zprávou, že u Chalupů stalo se
neštěstí. Seběhnuvším se lidem naskytnul se obrázek velmi smutný. V kolébce plačící
děcko a u něho matka mrtva. Dvě starší děti se krčily se strachem v koutku světnice.
Přivolaný lékař konstatoval smrt, a to násilnou. Zatčena byla pro podezření jedna osoba
ženská, která však dříve, nežli mohla býti vyslechnuta, spáchala sebevraždu ve vazbě. Tím
zmařeno také další pátrání, pachatel zůstal nevypátrán a zbyly pouze dohady. Nejstarší
hoch zůstal v Unhošti, dcerka Anna byla dána k příbuzným do Hřebče a nejmladší děcko
z kolébky vzala si teta do Litovic. Zde děvče rostlo, chodilo do školy obecné do Hostivice
a později do školy měšťanské v Praze v Bubenči. Dostalo se jí velmi pečlivého vychování
pod cizím krovem. Stala se pilnou cvičenkou Sokola a působila ve všech spolcích při každé
příležitosti a tak také došlo k našemu seznámení.
Brzy po svatbě přestěhoval jsem i matku do Litovic a žili jsme nyní všichni čtyři
v jedné domácnosti, neboť v tom čase byla paní Marie Malá již podruhé vdovou pohřbivši
manžela Jana Malého, rodáka z Otvovic, v měsíci lednu 1921. Vánoce v roce 1921 slavili
jsme tedy již v Litovicích.
Službu konal jsem dosud v Dejvicích a dojížděl jsem denně o 5. hod. ranní a vracel se
druhý den ráno, neboť služba byla v turnuse 24/24. Ve volném čase pracoval jsem na
opravách v domě, neboť stavení bylo staré a oprav potřebovalo. Služba byla poměrně
malá a kapitál hotový nebyl. Proto vedla se také skromná domácnost a dbáno všech úspor
tak, aby nevznikaly výdaje zbytečné. Také při pronájmu polí pamatováno bylo na to, aby
kus pole byl ponechán pro naši potřebu. Začalo se znovu hospodařit a bylo rozhodnuto
zakoupit alespoň jednu kravičku pro domácí spotřebu mléka. Celé svoje věno obětovala
naše mladá hospodyně a tak 12. listopadu 1922 přivedena byla naše straka, která stala se
naším základem hospodaření a pomáhala překonávat začátek, o kterém se říkává, že bývá
těžký. Mléka pro spotřebu bylo dosti a ještě nějaký peníz bylo možno uložit z odprodeje
přebytků.
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Také dlužno zaznamenati, že v roce 1922 dne 16. června narodilo se maličké
stvořeníčko, naše Maruška. Jenom škoda, že radost naše netrvala dlouho, neboť již za
týden, a sice 25. června 1922 ukládali jsme její malou tělesnou schránku v bílé rakvičce
do hrobu hostivického hřbitova. Stýskalo se nám všem velmi dlouho, až teprve dne
27. dubna 1923, kdy narodil se nám nový člen naší rodiny, jemuž po přání mladé
maminky dáno po tatínkovi jméno Antonín–Jaroslav. Největší radost a také největší
starost a nejvíce zaměstnání měli s naším občánkem obě naše babičky. Hošík měl se čile
k životu a proto spokojenost byla úplná. Později však bylo nutno, aby babička Tejnorovic
dána byla do nemocnice v Kladně, kde podrobila se lehčí operaci. Pobyt v nemocnici
kladenské trval asi 14 dnů a přišla zpět zcela uzdravená a čilá. Opatrovala a chovala
malého Antonína po celé dny. Však jsme všichni říkali, že tímto bavením naučila našeho
občánka brzy žvatlat tak, že jeho řečnické pokusy byly opravdu pozoruhodné. Práce
v domě bylo také dosti a tak čas plynul jako voda.
Vánoční svátky trávili jsme při společné večeři, pod osvětleným a ozdobeným
stromkem, na který se náš malý pokušitel ustavičně natahoval a třepetal.
V tomto roce také vystěhovali se z bytu v přízemí, kde též byl zřízen kupecký krám,
manželé Hroníkovi a nahoře v kuchyni nastěhován byl bratranec Václav Procházka, který
byl ženat a nemohl najíti vhodný byt, neboť o byty byla v té době velká nouze.

[Manželé Tejnorovi se synem Antonínem v Litovické ulici před ulicí Na Hrázi.
Vpravo je ještě vidět nádrž mezi Litovickou ulicí a tehdy zrušeným Litovickým rybníkem a hlavně mostek
na cestě Na Hrázi. Jde o jediný známý pohled na strouhu v tomto směru]
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Zmínku zasluhuje také vzpomenouti na vypuknuvší požár u souseda Josefa Zykána.
Manželka jeho v rozrušení mysli zapálila stavení a sama vrhla se do plamenů. Nebezpečí
i pro náš dům bylo veliké, neboť střecha byla dosud slaměná. Podařilo se však oheň loka
lisovati. Žena Josefa Zykána utrpěla velmi nebezpečné popáleniny a v nemocnici v Kladně
zemřela.
V roce 1924 zdálo se, že půjde všechno obvyklou cestou. Ale stalo se, že v nejlepší
roční době, v červenci počala babička Tejnorovic stonati, neboť trápil ji starý neduh astma,
na kteroužto nemoc naříkala si v každém roce. Záchvaty byly však silné a dosti časté,
takže uznali jsme za vhodné povolati lékaře. Přijel z Hostouně pan Fresl, který již několik
ráte předepisoval utišující lék. Nebyl jsem tehdy doma, ale bylo mně sděleno, že nemocné
dal injekci s prohlášením, že věc sama o sobě nebezpečná není a že přijde druhý den se
podívat. Doporučil klid. Nepomohla však injekce, naopak nemocné se stav zhoršil a tak se
stalo, že když byl jsem telefonicky povolán domů ze služby, nezastihl jsem již matku na
živu – byla mrtva! Nemohl jsem si ani dobře uvědomit, zda jest to skutečností, aby tak
náhle odešla od nás ta, kterou jsem měl po celý život v úctě v lásce a která i mne
z celého srdce milovala. Dne 11. července 1924 dotlouklo její srdce a 13. července
v neděli odpoledne byla pohřbena na hřbitově hostivickém do hrobu svého manžela –
mého otce. Pociťovali jsme jejího odchodu a nejvíce postižen byl malý Antonín, který
ztratil tak svoji stálou opatrovnici a chůvu. Nechal jsem hrob upravit a zakoupili jsme malý
pomníček s deskou, na níž napsána jména obou zemřelých. Tak zůstal jsem nyní sám
a tím pevněji přilnul k mojí rodině, k manželce i dítěti. Bylo nutno žít a pracovat.

[Litovické náměstí 1. máje v roce 1925. Z Tejnorova domu je vidět jen došková střecha vpravo nad bránou
domu čp. 12 a za hostincem u Prchalů čp. 11]
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V nastávajícím roce 1925 čekala nás mnohá práce a dosti starostí. Stavení, které
krytinu mělo doškovou, vyžadovalo stálých a častých oprav. Po každém větrném dni bylo
nutno opravovat. Byla to práce dosti nebezpečná, jelikož krov byl již chatrný a stavení
dosti vysoké, pomýšleli jsme na to, provésti důkladnou opravu. V té době bydlela
v hořejším bytě rodina Švejkovských a proto pomýšleli jsme dáti jim výpověď z bytu.
Jelikož ústní oznámení nebrali na vědomí, musela jim býti dána výpověď soudní a to se též
stalo dne 20. června 1925. Hned potom rozhodla se babička předati hospodářství a vše, co
s tím souvisí, a tak aniž by komu co řekla, nechala zhotoviti smlouvu postupní, kterou jsem
já a manželka převzali a podepsali dne 22. července 1925. Tím stáváme se vlastníky
usedlosti čp. 41 v Litovicích spolu s pozemky k tomu připadajícími. Postupní cena
stanovena smlouvou v částce Kč 15 000,– a usnesení soudní vydáno dne 1. srpna 1925
pod čj. 1010/25.
V tomto roce vykonal jsem také povinné vojenské cvičení ve zbrani, a to u mého
nového pluku č. 9 v Mostě. Povolán jsem byl na dobu tří neděl, a to od 6. do 26. června.
Z toho jsem byl první neděli doma, druhou neděli přijela Mařenka do Mostu za mnou
a třetí neděli byl jsem již zase doma. Ač jsem byl jako voják ve válce mnohem delší dobu
než tyto tři neděle, musím přiznat, že v Mostě zdál se mi týden rokem a že byl jsem velmi
rád, když uplynuly tři neděle a vrátil jsem se opět do civilu a ku svým.
Služebně působil jsem již u staničního úřadu ve Veleslavíně jako pokladník nákladní.
Byl jsem spokojen s novým působištěm, ač služba byla nyní každodenní.
Blížila se pomalu zima a tu zakupovali jsme již materiál stavební, neboť bylo
rozhodnuto v rodinné poradě započíti z jara s přestavbou domu. Plány byly zhotoveny,
komise uznala přestavbu za nutnou a zbývalo jen jedno, finance. Největší položkou bylo
zaplacené dříví koupené u firmy Čihák za Kč 5 540, tašky z Letek za Kč 3 987,–, cihly od
Hakla za 2 000 Kč. Práce zednická a dělnická, jakož i tesařská, byla rovněž zajištěna
a počítáno přibližně Kč 8 000,–. Ještě v zimě, a to hned po Novém roce započalo se
s přípravou. Tesaři si připravovali vazbu a místnosti v poschodí, jež byly již prázdné, se
začínaly bourat. Stropy se bořily a podbíjení se trhalo. Chtěli jsme míti do jara vše
připraveno. Povozník Vršecký ze Břvů navozil potřebný popel, písek a vápno, což stálo
rovněž Kč 2 000,–. A tak počátkem měsíce dubna 1926 začalo skutečné bourání střechy
a domu. Sehnali jsme veškeren finanční kapitál, jenž byl v tu dobu k dispozici, prodali jsme
naši straku, za kterou utrženo Kč 2 600,–, a ještě nestačilo. Bylo nutno se zadlužit. Obrátil
jsem se na hostivický spolek záloženský a uzavřel výpůjčku na Kč 7 000,– splatných ve
čtyřech létech. Jako rukojmí vyhověl mi bratranec Matěj Tůma z Hostivice. Stavba rychle
pokračovala, zedníci p. Volek a p. Linek hleděli, aby bylo vše brzy hotovo, neboť stavělo se
i jinde a o řemeslníky byla nouze. Plat stanoven za hodinu Kč 6,–, u přidávače Kč 4.
Rovněž tesařům bylo nutno platit 6 Kč za práci režijní. Pomáhali jsme všichni, pokud jen
bylo možno, a když konečně bylo vše hotovo, tu jsme seznali, že propočtený obnos
nestačil a že rozpočet byl značně překročen a že místo předpokládaných Kč 20 000,– není
daleko do Kč 30 000. Ale byli jsme mladí plni odvahy a měli jsme přece jenom radost
z toho, že stavení máme znovu zřízeno a pěkně upraveno. Dole z krámu upraven byt,
dvéře na ulici zazděny. Jelikož také obec prováděla elektrisaci, přihlásili jsme se a byla
nám namontována rozvodná deska a zřízena přípojka. Poplatek činil 20 Kč z jedné
žárovky. Instalaci v domě provedla nám firma Šíma z Kladna za 600 Kč a též hromosvody
postavila, tři za Kč 1 200,–. Tím práce stavební ukončeny. Místnosti v patře obývali jsme
sami a přízemí pronajato manželům Saidlovým za Kč 1 000,– ročně.
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V roce 1927 dne 18. března odpoledne ve 2 hodiny spatřila světlo světa naše
dcerka, které dáno jméno Bohumila. Rozvířila klid v domácnosti dokonale. Malinké
modrooké stvořeníčko mělo se čile k životu a i náš malý rozum – Antonín se nakonec
spřátelil se skutečností, že má sestřičku. Dny ubíhaly v práci a starosti. Vánoce slaveny
společně pod stromečkem, na který se již radostně třepetala, zatímco její pan bratr
znalecky oceňoval dárky.
V tomto roce pronajímány byly znovu pozemky na dobu 6 roků, a to 1 korec za
150 kg pšenice a 50 Kč daní. Ponechali jsme si pouze ½ korce v zahradě, ač nyní i na pole
za mlýnem byla cesta dobrá, neboť zřízením a napuštěním rybníka v Litovicích, kterážto
velká práce započata byla v roce 1925, upravena byla i rybniční hráz na straně východní.
V dolině pak vznikla veliká vodní plocha. Zadržením vody stoupla voda i ve studních
a mnohde vnikla i do sklepů jednotlivých domů a usedlostí. Správa hradního vodovodu,
která práci prováděla, musila zřizovat trativody a drenáže, aby voda opět odpadati mohla.
Náš sklep zůstal zátopy ušetřen.

Marie Malá roz. Rajtorová *1860 †14. 3. 1932

V roce 1928 vykonával jsem již funkci obecního pokladníka, jsa zvolen v obecních
volbách v roce 1927 za člena obecního zastupitelstva mna kandidátní listinu organisace
národně sociální, jejíž jsem byl zároveň důvěrníkem. Práce ve spolkovém životě bylo víc
než dost. Pracoval jsem i ve sboru hasičském jako člen výboru. Práce na obci nebyla však
radostná. Samé nesváry, žaloby a soudy donutily nás konečně k resignaci na funkce ve
sboru samosprávném a tak skutečně 17. února 1929 předávány byly písemně okresnímu
úřadu. Tím přestává obecní zastupitelstvo v činnosti a správní komise znovu jmenovaná,
v níž i já zasedám, ujímá se práce a připravuje půdu pro volby v roce 1930.12

12

Správní komisi vedl rolník Jaroslav Burgr
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Volby také skutečně v červnu provedeny a za starostu obce zvolen Antonín Tejnor za
stranu národně sociální. Brzy potom po volbách, a to v říjnu 1930, uvolnil byt nájemce
Saidl a do místností nastěhována obecní úřadovna za stejně vysoký nájem Kč 1 000 ročně.
S povinností úřadu nastává hodně práce a starostí. Obec společně s Jenčí staví nový
hřbitov obecní, který vyžádal si nákladu 200 000 Kč a dne 28. října 1930 byl dokončen.
Užívání započalo od nového roku 1931. Mimo to působil jsem jako předseda ve sboru
hasičském a spolupracoval jsem na zakoupení nového motorového stroje, který byl sboru
v r. 1931 dodán. Rovněž tak byl jsem zvolen za obec do školní rady a tam zvolen jako
místopředseda s funkcí jednatelskou. V politickém životě pověřen jsem byl funkcí místního
důvěrníka, mimo to členem okresního výk. výboru a členem obvodního výkonného výboru.
Práce tedy více než dosti. Mnohdy nezbýval čas ani pro rodinu a děti. Hoch, který chodil již
do školy, i malá dcerka, která již vesele pobíhala po domě, neviděli mne mnohdy několik
dní. Neboť večer přicházel jsem pozdě, zastaviv se dole v úřadě, a ráno odjížděl jsem
časně do služby do stanice Veleslavín, kde jsem měl nákladní pokladnu od roku 1924.
V roce 1931 bylo nutno také přistavěti a rozšířiti školní budovu v Hostivici, protože počet
školních dětí značně stoupnul. Stavbu provedl stavitel Šťastný z Jenče nákladem
560 000 Kč. Rovněž i bylo započato s elektrisací nové části obce. Postavena hlavní linka při
silnici, která také byla na zimu zapojena, a ostatní pro odpor občanstva bylo odloženo
a dokončeno až po protestech v roce 1932.

[Odhalení pamětní desky F. J. Pelzovi v Hostivici na Husově náměstí v roce 1932]
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V tomto roce postihla naši domácnost opět tragická událost, a to tím, že dne
14. března 1932 zemřela nečekaně naše babička Marie Malá, která byla nám tou největ
ší oporou a rádkyní v životě rodinném, a zdálo se nám nemožným, když 17. března uložili
jsme rakev s jejími ostatky do hrobky na novém hřbitově. Nejvíce ovšem pocítily ztrátu
a její odchod děti, kterým se dovedla cele věnovat. Mimo to událost vyčerpala nás
i finančně, neboť náklad tím spojený dosáhl obnosu Kč 6 000,– nepočítaje různé jiné
výlohy. Dlouho pociťovali jsme prázdnotu a zvláštní opuštěnost a ani nový radiový přístroj,
který hlavně pro ni nechali jsme seříditi za Kč 1 300,–, nás nemohl rozveselit. Na
dušičkovou slavnost měli jsme již zřízenou naši hrobku na hřbitově, žulové obložení s mra
morovým pomníkem, kteroužto práci provedl kamenický mistr Zajíc z Vokovic.
Malý Antonín, který chodil do sokolských cvičení, při jednom z nich se poranil a při
vymývání rány u pumpy nachladl. Zůstal nemocen potom 6 týdnů, neboť dostavila se
komplikace, a to spála. Šel znovu do školy až po novém roce 1933. Brzy potom se zotavil
a pustil se s chutí do učení tak, že vysvědčení přinesl velmi pěkné. Jelikož jevil zájem
o učení se jazyku německému, bylo usouzeno, že nejlépe by mu prospěla výměna, jak
bývá obvyklo. Na nabídku v německém časopise uveřejněnou získali jsme mu místo
v německé rodině pana Painla v Trnovanech u Teplic, kterým jsme napsali a výměna byla
uskutečněna, a to na měsíc srpen. Zatím naše malá Bohumilka byla již zapsána jako
žákyně I. třídy obecné školy v Hostivici, neboť dovršila svůj šestý rok. Odvezl jsem koncem
července našeho Antonína do německého kraje a přivezl jsem sebou Painlovic Lea, hošíka
o rok mladšího živé letory. Přesvědčil jsem se, že rodina, v níž jsem synka zanechal, jest
řádná a proto bez obav jsem domů odjížděl. Větší stesk měla ovšem maminka a neuspo
kojila se dříve, dokud malý Antonín jí nenapsal v dopise, že se má dobře a že se mu
v Němcích líbí. Tak uběhl čas jako voda a s počátkem školního roku děla se i výměna
vystěhovalců. Bylo ujednáno, že příštím rokem znovu vymění svoje stanoviště. Malinká
Bohumilka cupitala ráno s taškou na zádech s tatínkem a Tončou do hostivické školy, kde
se jí velmi líbilo.
V tomto roce obnovili jsme znovu pronájem pozemků, a to za mlýnem pozemek
rozdělen na dva stejné díly panu Tůmovi a panu Zárybnickému za nájem 150 kg pšenice
z korce a 50 Kč hotově mna daň pozemkovou. Pole zvané v „Zahradě“ ve výměře
2 ¾ korce ponecháno p. Volkovi za náhradu 300 kg pšenice a 100 Kč na daně,
s výhradou, že bude osázeno pole stromy za účelem zřízení ovocného sadu. Také skutečně
zakoupil jsem v pomologickém ústavu v Ruzyni 60 kusů ovocných stromků, které jsem na
zimu vysázeti nechal. Zřízení toto stálo ca Kč 1 000,–. Na dvoře doma vsazena byla
1 třešeň, 1 ořech a 1 hrušeň. Tím jaksi definitivně zarůstám v Litovicích, v obci, do níž
jsem se přistěhoval v 21. roce 19. listopadu a kde uděleno mi bylo právo domovské
rozhodnutím zastupitelstva ve schůzi konané dne 27. dubna 1932. Tím přestávám býti
občanem rodné Hostivice a stávám se příslušníkem obce Litovic ve funkci starosty
obecního, což mi bylo i potvrzeno zvláštním dekretem zemského úřadu v Praze
čís. 398 631 ai 1933/1–685 ai 1933 podle znění zákona č. 122 ze dne 12. července 1933.
Jiných zvláštních událostí již do konce roku 1933 nebylo.
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[1934]
Započal rok 1934. Těžká hospodářská krise a velká nezaměstnanost doléhala na
veškeré občanstvo. Dělníci nemohli získat práci, továrny byly zavřeny a práce jinde značně
omezována. I železnice pociťují tento nedostatek a tak dochází ke snižování platů. Počát
kem ledna došlo též k velké důlní katastrofě na dole Nelson v Oseku, kde při výbuchu
zahynulo 142 dělníků. Důl byl zazděn, aby zamezeno bylo šíření se požáru, a pro pozůstalé
pořádány byly v celé republice sbírky. V únoru došlo 12. k revolučnímu boji a občanské
válce v sousedním státě Rakousku. Boje hlavně ve Vídni a v Linci trvaly celý týden a vyžá
daly si mnoho obětí na životech. Tamní strana sociálně demokratických dělníků v boji
podlehla a byla rozpuštěna. I do našeho státu přeběhlo několik skupin bojujících a byly zde
odzbrojeny. V tomto čase dochází u nás ku snížení hodnoty koruny a očekává se, že bude
toto opatření prospěšno a přispěje ku zmírnění krise.
V rodině nedochází k žádným zvláštním změnám. Děti pilně navštěvovaly školu
s dobrým prospěchem a uvažujeme o našem Antonínovi, kam ho umístíme na střední
školu. Zdá se, že to bude gymnasium. Vysvědčení přinesl velmi dobré a prázdniny má
určeny opět v Teplicích. Výměna byla provedena a dopisy, které nám Antonín posílal,
svědčí o tom, že se mu daří dobře a že podniká výlety i do sousedního Německa. Jediná
starost byla, zda dojde k jeho umístění na střední školu, kamž sice ku konci června udělal
zkoušku přijímací, ale pro veliký nával žáků nebylo rozhodnuto o umístění ihned a bylo
oznámeno, že vyrozumění přijde později. Skutečně teprve v posledních dnech srpnových
měli jsme jistou, že umístěn bude a tak dne 6. září stává se z našeho Antonína řádný
student reálného reformního gymnasia v Bubenči. Přejeme mu všichni mnoho zdaru.
Malá Bohumilka nastupuje jako žákyně 2. třídy školy obecné v Hostivici, kterážto
škola oslavila také 200 let svého založení, a to velkou školní slavností pořádanou ku konci
měsíce června, na níž obě naše děti spoluúčinkovaly.
Na podzim tohoto roku, a sice dne 9. října 1934, vzrušen byl celý svět hrozným
atentátem, který se stal ve francouzském městě Marseilli a jehož obětí se stal jugoslávský
král Alexander a francouzský zahraniční ministr Barthon. Atentátník Kelemen byl na místě
usmrcen davem lidí. Na trůn jugoslávský nastoupil syn Alexandra Petr 11 r. starý.
Dne 17. října konala se slavnost biřmování v Praze Bubenči a náš Antonín byl
biřmován a kmotrem jeho byl bratranec můj Tůma Matýs, od něhož dostal Antonín darem
na památku pěkné kapesní hodinky. V polovině listopadu oznamován byl prospěch
studentům a nechybělo mnoho, aby náš Antonín byl mezi prvními. Zato malá Miluška
přinesla samé výborné, takže přece jenom stala se premiantkou.
Počasí letošního podzimku vyznačovalo se značnou teplotou, která potrvala skorem
až do konce prosince. V novinách bylo oznamováno, že jahody znovu mají květy a plody,
v prosinci nacházeli lidé ještě v lese hřiby, kvetou fialky a petrklíče, zkrátka abnormální
počasí, které ani hodně staří lidé nepamatují. Svátky vánoční jsou celé na blátě a i po nich
je mlhavé a deštivé počasí. Štědrovečerní večeře i rodinná nadílka uspokojila všechny
a proto s novou chutí a nadějí vstupujeme do Nového roku 1935, který se ohlásil
ranním deštěm a hojným blátem. Co komu přinese, postupně zaznamenám.
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[1935]
V měsíci lednu vykonali jsme smutnou povinnost a doprovodili jsme na poslední cestě
mého strýce Antonína Procházku, šafáře ve výslužbě. Zemřel náhle srdeční mrtvicí.
V únoru překvapil nás syn Antonín pěkným vysvědčením jsa s vyznamenáním ve třídě.
V dubnu znovu plnili jsme povinnost účasti na pohřbu mého tchána Františka Chalupy
v Unhošti, Zemřel po delší nemoci. Tím uzavřena nepříjemná kapitola životní a smrt
smiřuje vše. Antonín měl odjeti do zotavovny na ostrov Lapad, avšak žádost byla
zamítnuta, půjde tedy na výměnu do zněmčeného území na sever. Jednání s rodinou
Painlovou nemělo výsledku a proto vyhledáno Antonínovi místo jiném a sice v Kvítkově
u Teplic v rodině pana Wagnera. Letošní rok se vyznačuje velmi značným suchem, takže
byla rolníkům poskytována peněžitá náhrada a nájemci měli nárok požadovati slevu na
nájmu z polí. Také naše stromky museli jsme notně zalévati, aby neuschly. Přiblížil se čas
prázdnin a náš Antonín mohl se pochlubiti velmi pěkným vysvědčením, ukončiv první třídu
s vyznamenáním. Také naše malá Miluška přinesla svoji školní zprávu samé jednotky.
Počátkem července odvezli jsme Antonína na výměnu do Kvítkova. Dostali jsme za
něho malého Bedřicha Wagnera.
V tomto roce byly provedeny také volby do zákonodárných sborů a do okresů a zemí.
Volební ruch bylo znáti v každé vesničce a i zde v Litovicích. Nastalo nám mnoho
administrativní práce na obecním úřadě a chodil jsem téměř ze schůze do schůze. Také
byly konány volby do místní školní rady v Hostivici a mně připadla čestná funkce předsedy.
Mám tedy o práci a starost postaráno více než dosti.
Jinak celkový zdravotní stav rodiny velmi dobrý a Antonín posílá z prázdnin dopisy
plné humoru a také obrázky, které sám zhotovil fotoaparátem, který dostal jako odměnu
za pěkný úspěch ve škole. Ku konci srpna podnikli jsme spolu cestu na jednodenní výlet na
Moravu, do jeskyň „Macocha“. Byl to velmi krásně užitý den a zůstavil nám mnoho
pěkných vzpomínek na krásy přímo pohádkové, které jsme toho dne viděli.
1. září začaly děti chodit znovu do školy, a to: Antonín do II. gymnasijní a Miluška do
3. obecné. Máme pouze jedno přání, aby prospěch jejich byl takový jako v roce minulém.
V tomto podzimním čase také jsme se rozhodli převézti pozůstatky mých rodičů ze
hřbitova hostivického (farního) do rodinné hrobky na hřbitově litovickém. Projednal jsem
všechny potřebné věci s úřady a dne 29. října 1935 o 3. hod. odpol. vykonali jsme převoz.
Finanční náklad byl asi Kč 500,–. Pozůstatky jsou v prosté černé rakvi uloženy a žulová
deska nápisová umístěna na vrcholu hrobky. Tím zjednodušena bude i práce s ošetřová
ním a ozdobou hrobů ve dnech dušičkových, kdy museli jsme přecházeti na oba hřbitovy.
Ještě jedna důležitá událost, která stojí za zaznamenání, a to že v listopadu vyvolán
byl vojenský konflikt mezi Italií a Habeší, který může býti příčinou dalších zápletek,
nebude li zásahem společnosti národů likvidován. Máme dosud vzpomínky na světovou
vojnu a proto velká většina našeho národa touží po zachování a udržení světového míru.
V měsíci prosinci postaven byl náš národ opět do velmi vážné situace, a sice tím, že
dosavadní pan president „Tatíček Masaryk“ pro stálou a nelepšící se chorobu rozhodl se
vzdáti se úřadu presidenta republiky a doporučil za svého nástupce ministra věcí
zahraničních, svého spolupracovníka v zahraničním odboji, pana Dr. Edvarda Beneše. A tak
dne 18. prosince t. r. dochází v památném sále Vladislavském na pražském hradě k volbě
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nového presidenta republiky a zvolen velkou hlasovou většinou Dr. E. Beneš druhým
presidentem naší republiky. Jeho protikandidát, pan profesor Němec, se kandidatury vzdal,
vida spontánní projev vůle národa přijmouti radu odstupujícího presidenta, který zajisté
nejlépe dovedl oceniti zásluhy a schopnosti svého nástupce. Panu presidentu dostává se
čestného přídomku „president osvoboditel“ a má zákonem vyhraženo právo užívati za sídlo
pobytu zámek Lány, až do své smrti. Provedením volby upevnil se zároveň i směr naší
demokratické politiky, což lid s radostí uvítal. V této době dostává se také v čelo vlády
poprvé Slovák, Dr. Hodža, jako ministerský předseda.
Tím se konec roku bohatě vyčerpává událostmi a blíží se vánoce se svými radostmi.
Náladu kalí pouze velký počet nezaměstnaných dělníků, kteří nemohou dostati zaměstnání.
I u nás připravujeme se na ně. V rodině máme umístěno děvče, sirotka, Emilii Tůmovou
do té doby, nežli bude umístěna v ústavě, o což se stará obec. Každý chystá nějaké dárky
a překvapení. Antonín dostal pěkné lyže, k nimž chyběl jenom sníh. Ten nebyl ani před,
ani po vánocích, k nemalé mrzutosti mládeže. Kouzlo vánočního stromku bylo velmi
značně oslabeno. Vůbec zimní počasí jest velmi nestálé a spíše deštivo nežli mrazy, a tak
vstupujeme do nového roku 1936 úplně na blátě. Co přinese nového, zaznamenáme.

[Před školou Komenského čp. 141 dne 1. září 1936]
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1936
Po celý měsíc leden trvá nestálé a blátivé počasí, žádný sníh a žádné klouzačky. Děti
začaly choditi do školy až po Třech králích a naše Miluška přibrala od loňského listopadu
housle, na které se začala učiti hráti. Antonín pilně dotahuje v učení, aby prý dohonil zase
vyznamenání. Maminka nám trochu přichladla a odbývala si potom pěknou a dokonalou
chřipku. […]
Tak uběhlo jaro i krásné letní počasí. V domě provedena malá stavební změna, a sice
ta, že z malého pokojíku na straně východní v I. patře udělána kuchyně a z velké kuchyně
pokojík pro naše děti. Obě místnosti mají svůj zvláštní vchod. Provedení oprav stálo
ca Kč 1 000,–.
V tomto období nastaly opětně školní prázdniny, děti přinesly velmi pěkné
vysvědčení. Antonín odejel na prázdniny do Kvítkova u Teplic, aby se učil německy,
a k nám za něho přijel Bedřich Wagnerů. […]
Ema Tůmová byla dána do výchovy v Jilemnici. Na místo ní máme v rodině jiné
děvče, 14 roků starou Gretu Jägerovou z Aše, Němku, jež se chce zde ve škole a v rodině
naučiti česky. Byla sjednána dohoda s její matkou a za stravování a ubytování zaplatí nám
náhradu Kč 300,– měsíčně. Jest tedy Greta členem naší rodiny na dobu 10 měsíců.
Čas ubíhá a v podzimu se chystají ve zdejší obci nové obecní volby. Volební agitace
je v plném proudu a každá strana se hledí co nejlépe připraviti. Ani my nezahálíme
a chystáme volební prohlášení. Víme dobře, že i na nás bude zaútočeno bez vybírání a bez
ohledu na slušnost. Také skutečně k volbám došlo a byly vypsány na den 6. prosince. Vedl
jsem znovu naši kandidátku jsa postaven členstvem na 1. místo. Naši lidé vykonali všechny
přípravy svědomitě, volební prohlášení dobře zapůsobilo a nepomohly ani málo slušné
útoky pánů ze všeobčanského klubu a naše kandidátka získala největší počet hlasů
a obsadili jsme 7 mandátů na radnici. Stáváme se nejsilnější stranou v obci. Poctivá
a dobrá práce za minulé období přinesla dobrý výsledek.
Jedinou radost nám však oslabila nemoc naší malé Milušky, která dostala silnou spálu
a 6 týdnů nemohla do školy. Proto i Vánoce letošní byly trochu vážnější a smutnější, neboť
i Antonín nám odcestoval s Gretou do Aše na prázdniny. Tak zakončen byl rok 1936
a těšíme se, co že nám uchystá rok nový, ve který skládáme hodně nadějí.
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1937
[…]
V této době také konána ustavující schůze nově zvoleného obecního zastupitelstva
a tak dne 10. ledna 1937 v neděli dopoledne v 10 hod. provedena byla volba nového
obecního starosty a byl jsem znovu zvolen velkou hlasovou většinou. Tím dostává se mi
nejlepšího zadostiučinění na všechny ty volební pomluvy před volbami šířené. Tak nastává
znovu starost a práce.
V takovémto čase přišla mi kladně vyřízena žádost o přeložení a já 23. dubna předal
jsem pokladnu ve Veleslavíně, abych nastoupil 26. dubna 1937 na nové působiště, u řed.
stát. drah Praha, v Praze v Karlíně u odd. VII. Byl jsem přidělen ke skupině 2. Nové
prostředí, noví lidé a nová práce, jest nutno se zapracovat a zvyknouti si, zajisté, že i zde
to půjde – musí!
Na obci ustanoven odbor Civilní protiletecké ochrany (C. P. O.) a konána četná
cvičení obyvatelstva. Jest to nutné, protože celý svět jest v pohybu. Italie vedla a ukončila
vítěznou válku s Habeší, kteroužto zemi si podrobila, ve Španělsku jest válka občanská
a nikdo neví, co čeká ostatní svět. Jest pochopitelné, že všechny státy zbrojí. V důsledku
toho snížila se nezaměstnanost a lidé pracují ve všech oborech, hlavně v kovoprůmyslu.
Blíží se doba prázdninová, a když děti přinesly školní vysvědčení, oba pěkné, chystali
jsme odjezd. Antonín s Gretou odjel do Aše a malá Miluška jede poprvé do světa na
výměnu do Kvítkova za Bedřicha. Zůstáváme sami.
4. července konány v Praze slavné oslavy „Zborovské“ na Strahově, kterým přihlížel
i pan president „Osvoboditel“. Byl jsem se též podívati s Bedřichem a pana presidenta
jsme viděli velmi pěkně a hodně zblízka – žel, že naposled.
V době prázdnin nechali jsme znovu opraviti omítku domu do dvora, zřídil se nový
chodník a nový rigol na straně severní ve dvoře u Procházků.
Čas rychle ubíhá a událostí mnoho. V republice jsme měli vzácnou návštěvu krále
rumunského Karola, který byl též v Lánech na návštěvě. Občanstvo jej pozdravilo na státní
silnici v Jenečku.
[…]
Současně však také tiskem prošla zpráva, že onemocněl v Lánech pan president a že
onemocnění jest tentokráte vážné. I pan president Beneš přerušil svou dovolenou a odjel
do Lán. Celý národ doufá, že i tentokráte bude nemoc zdolána, avšak nastává nepříznivý
obrat v nemoci a tak v úterý dne 14. září oznamuje rozhlas celému národu a také celému
světu, že první president Československé republiky T. G. Masaryk zemřel ve 3 hod.
29 minut na zámku v Lánech. Zajisté že všechen lid želel nenahraditelné ztráty. Ihned byly
vyvěšovány smuteční prapory a do lánského zámku putovaly lidé ze všech krajů, aby se
poklonili mrtvému presidentu. Obce konaly smuteční tryzny a i zdejší obec konala dne
18. září smuteční projev velmi četně navštívený. Den před tím bylo tělo zemřelého
převáženo z Lán do Prahy. Večer v 9 hodin vroubily řady lidí silnici, kudy průvod se ubíral.
I my byli jsme se poklonit a pohlíželi jsme s úctou na osvětlené auto, v němž vezena byla
rakev zahalena presidentskou vlajkou. V úterý pak dne 21. září byl v Praze slavný pohřeb,
kde tisíce lidí přihlíželo smutečnímu průvodu Prahou, a když rakev byla vložena na nádraží
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Wilsonovém na smuteční vlak a přepravována do Lán, opět řady lidí vroubily železniční
trať z Prahy až do Lán. Tyto chvíle smutku celého našeho národa jistě nevymizí z naší
paměti.

[Pohřební vlak s T. G. Masarykem na hostivickém nádraží]

Jinak život běží dále a na Dálném východě ve velké Číně propukl nový válečný požár,
neboť japonské vojsko vtrhnulo na čínské území a toto postupně obsazuje. Nastala znovu
vážná světová chvilka a konference diplomatů se velmi rychle střídají. Svět jest ve velikém
neklidu a jenom rozvaze světových státníků Anglie a Francie možno děkovati, že v Evropě
máme klid.
U nás v rodině nestalo se nic zvláštního a tak všichni ve zdraví doufáme ukončiti
tento rok. Blížící se vánoční svátky jsou dobou ruchu a práce. Pořizujeme nový nábytek
dětem, který skutečně také truhlář Kuzdas dodal za cenu 3 000 Kč.13 Letošní vánoce
prožíváme všichni doma. Počasí však není svátkům příznivé a tak na Boží hod po celý den
prší. Na Štěpána však již koledníci běhají po umrznuté silnici, která jest značně kluzká,
takže opravdu musí dáti pozor, aby nerozbila se jim koleda. Po svátcích trvá mrazivé
počasí a poslední rok v tomto roce už má jiný vzhled, protože počalo sněžit. Doufejme, že
příští rok přinese nám všem klid, zdraví a spokojenost, neboť uplynulý rok byl pro celý
svět velmi vážný. Končím letošní zápis s přáním, aby pokračování bylo velmi příjemné.

13

Truhlář Kuzdas působil v domě Litovická čp. 316
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1938
Nový rok představil se nám v úplně novém bílém hávu čerstvě napadaného sněhu.
Svátky novoroční slavíme vespolek doma. Vyprávíme a uvažujeme, co as nového přinese
tento jubilejní rok naší samostatnosti. Jest to 20. rok od doby, kdy skončena byla hrozná
světová válka. Uvědomí si národy a lidstvo tuto skutečnost?
Přes veškeré ujišťování o míru panuje v celém světě velká nervosita a politické
napětí. Ve Španělsku zuří dál občanská válka a není vidět jejího konce, neboť i druhé
velmoce, Anglie, Francie, Italie, Německo a Rusko, mají ve Španělsku svoje zájmy, které
jsou ovšem rozličné a proto jsou ve vzájemném boji podporovány obě strany. Také
v Rakousku panuje politická nervosita, která vrcholí 11. března tím, že německá říše
obsazuje Rakousko vojenskou mocí a anektuje jej jako svoji část říše. Tím končí
samostatnost Rakouska a evropská situace se ještě více horší.
V Praze konají se přípravy na slavný X. slet všesokolský. Buduje se velký stadion na
Strahově, kde též bude cvičiti náš Antonín jako příslušník studentských středoškolských
her, které jsou v rámci sletu pořádány. Čeká se velká účast hostí z ciziny i ze zámoří.
V této době však má připojení Rakouska k německé říši i vliv na počínání naší německé
menšiny, kterou vede Konrad Henlein, učitel tělocviku z Aše. Kladou vládě takové
požadavky, že vzbuzuje se přímá pozornost na událostech v naší republice i v cizině
a dochází dne 21. května k částečné mobilisaci našich vojsk, aby zachován byl klid a pořá
dek. O požadavcích Němců, kteří jsou podporováni z říše, je nucena vláda jednat a Anglie
posílá k nám zvláštní misi, vedenou panem Runcimanem, která má věci na místě
prozkoumat. Mezitím jsme vystaveni rozhlasové propagandě německé z Vídně, která
denně česky proti vládě a presidentu republiky útočí. Mezitím jsou budována na hranicích
Německa a Rakouska pevnostní pásma a naši spojenci Francie a Anglie nás ujišťují o své
pomoci.
U nás v rodině jde vše normálním způsobem, máme kousek pole v zahradě pro sebe
a sami jej obhospodařujeme. Maminka zavádí znovu malé hospodářství. Má plné ruce
práce a hodně starostí. Pro její alespoň částečné ulehčení zařizujeme domácí vodovod
nákladem asi Kč 4 000,–. Nyní máme vodu až nahoře v kuchyni. Tato práce zabrala nám
dosti času, a nežli jsme se nadáli, přiblížil se konec školního roku. Antonín cvičil se
studenty na Strahově a jejich vystoupení bylo velmi pěkné. Rovněž potom celý sokolský
slet se vydařil a Praha byla v těchto dnech přelidněna. Z vysvědčení obou našich dětí je
zřejmo, že oba postupují. Antonín do V. a Miluška z 5. do I. měšťanské. Prázdniny letos
strávil Antonín v lesním táboře u Týna nad Vltavou a Miluška jela do Kvítkova na výměnu
za Bedřicha. Oba jsou tím spokojeni a také se zdrávi a zotaveni vrátili domů. Mezitím
sklizena naše úroda ze zahrady, ječmen vymlácen a zásoba uložena na sýpce. Děti jsou
zase do škol.
Události se však řítí nezadržitelně vpřed. Mise pana Runcimana neměla valné ceny
a žádného výsledku. V pohraničí dochází k různým výtržnostem mezi obyvatelstvem a také
bratři Slováci přicházejí v této nejhorší době se svým požadavkem autonomie pro Sloven
sko a Podkarpatorusko. Vláda Dr. Hodži snaží se vyhověti všemožně, avšak na druhé
straně jest patrno, že vůle k upřímné dohodě není, a proto dochází ku mobilisaci všech
branných sil v měsíci září a naši vojáci obsazují pevnostní pásmo v pohraničním území.
President republiky Dr. Beneš mluví do rozhlasu, nabádá k rozumu a ku klidu, jsa přesvěd
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čen, že mír možno udržet. Spoléhá na naše smlouvy zejména s Francií. My všichni spolé
háme a věříme, že podaří se smírnou cestou vše urovnat, avšak naše víra i naděje byla
krutě zklamána. Francie ani Anglie nejsou ochotny splniti svoje smluvní závazky a dopo
ručují, ba přímo nařizují přijetí všech podmínek kladených nám Německem. Tak dochází ke
konferenci čtyř mocností v Mnichově. 28. září sjíždí se k říšskému kancléři Hitlerovi do
Mnichova zástupci Anglie, Francie a Italie a výsledek porady jest ten, že je nám nařízeno
odstoupiti celé území sudetské až hluboko do vnitrozemí, odvolati vojsko z opevnění
a vydati část území i Polákům a Maďarům na Slovensku. Po všem tom, co se stalo,
nezbylo než přijati tyto podmínky a podrobiti se rozkazům a přáním vzešlým z mnichovské
porady. Zůstali jsme – sami!
Všechny tyto události, které jenom velmi stručně mohu zde zaznamenati, měly
přirozeně vliv na celý život v té době. Majíce pocit opuštěnosti, cítili jsme všichni, že veden
jest národ český znovu na svoji Kalvarii. Zdálo se, že lid propadne zoufalství. Však tento
chaos měl brzy svůj konec. Pochopili jsme, že přes všechno jest nutno zachovati klid
a vrhnouti se znovu do práce. Také na obci v úřadě šlo do tuhého. Veškeré mé
spolupracovníky potřebovali na vojně. Tajemník i oba strážníci byli mobilisováni. Nespali
jsme několik nocí. V obci bylo ubytováno vojsko a též u nás v bytě jsme měli nocležníky.
Pracovali jsme dvojnásob, abychom zdolali nával povinností. Nařízena demobilisace
nejstarších ročníků a vojáci vrací se domů. Politické strany se sjednocují v nový útvar
„Národní jednota“ s předsedou R. Beranem. Jsou to bývalé koaliční strany: agrární,
národně sociální, národně demokratická, lidová a živnostenská. Strana komunistická jest
úřady rozpuštěna a ze strany social. demokratické se stává strana práce. Tím se poměry
v zemi konsolidují a tak dochází dne 30. listopadu k volbě nového presidenta republiky,
jímž zvolen Dr. Emil Hácha, dosavadní president nejvyššího soudu.
Tím dostává se národ pomalu z této pro nás všechny zajisté zlé situace a vracíme se
každý ku své uložené povinnosti. V obci konají se sbírky ve prospěch uprchlíků; každý
dává dle své možnosti, aby zmírněna byla bída těch nejnešťastnějších, kteří ztratili svůj
dosavadní domov. Bude trvat sice ještě dosti dlouho, nežli se zahojí všechny rány, které
nám osud v jubilejním roce zasadil. Děti chodí opět do školy. Antonín do V. gymnasijní
a Miluška do I. měšťanské. Přejeme si, aby alespoň oni nepoznali hořkost doby a aby
prospěch jejich ve škole byl zase dobrý. Blíží se zima a s ní svátky míru – Vánoce. Mír byl
sice zachován, ale námi draze zaplacen. Pochopí Evropa tuto naší velkou oběť? O Boží hod
zemřel v Praze spisovatel Karel Čapek, smrt jeho vyvolala v národě velkou pozornost
a upřímný smutek. Zemřel náhle a poměrně mlád.
Vánoce jsou letos pěkně bílé. Společným naším dárkem jest letos nová radiová
skříňka „Philips 470“ za Kč 1 600,–. Posloucháme její kouzlený hlas a přejeme si, aby nám
oznamovala příjemnější zprávy v roce příštím. Vánoční „Gloria“ zní nám přes všechno jako
příslib nového a snad i šťastnějšího života! Uzavíráme rok 1938!!
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1939
[…]
Ještě začátek roku v mnohém připomíná podzimní události, ale život běží dále svým
tempem. V Masopustu hledí lidé zapomenout, pokud ovšem zapomenouti možno.
[…]
Vůbec chřipková epidemie v tento čas hodně řádí v celém kraji, ba možno říci v celé
Evropě. Často následky bývají i smrtelné. Doufejme, že u nás budeme míti již pokoj.
Obyvatelstvo naší země, stále ještě pod dojmem událostí z roku loňského, snaží se
zaujmout správný postup a hledí v úsilovné práci nahraditi některé nedostatky, které se
projevily změnou v území, jež nám zůstalo. Přesto však politická situace nijak se nevyjasni
la a Evropa žije ve stálém napětí a nejistotě. Nikdo neví, jaké události budou měniti
tvářnost mapy, zvláště když u nás dochází k velmi významné události a území Čech
a Moravy stává se tak zvaným „protektorátním“ územím říše německé. Důsledek toho jest,
že dne 15. března 1939 hned ráno překračuje německé vojsko naše hranice a obsazuje
celé území Čech a Moravy. Ku 12. hod. polední téhož dne jsou již vojenské útvary v Praze,
ač počasí toho dne bylo přímo kritické, neboť po celý den zuří silná sněhová bouře
a citelná zima. Občanstvo bylo o těchto událostech vyrozuměno rozhlasem i vyhláškami,
s výzvou, aby byl zachován klid a pořádek. Ku výtržnosti také nikde nedošlo a tak i armáda
mohla v klidu předávati vojenské objekty a výzbroj. Následují další pokyny a nařízení,
které vydává jednak velitelství okupační armády, jednak nově jmenovaný říšský protektor
šl. v. Neurath. Tento veliký zásah do politického života našeho národa postavuje nás před
nové úkoly a také vláda činí příslušnou výzvu k našemu lidu. Vnitřně seskupuje se
občanstvo v nový politický útvar „Národní souručenství“, v němž má býti soustředěn
veškerý náš život organisační. Hlavním vedoucím jest sám pan president Dr. Emil Hácha.
Provádí se nábory členstva v celé zemi a končí s velmi dobrým výsledkem, neboť přihlašují
se téměř všichni Češi za členy. I zde v naší obci, kde jsem byl jmenován místním vedoucím
naší skupiny, přihlásili se všichni občané. Snažíme se, abychom se přizpůsobili novým
poměrům a povinnostem. Armáda jest rozpuštěna a dělnictvo jest najímáno na práci do
říše. Namísto armády bude formováno vládní vojsko z bývalých důstojníků, rotmistrů
a délesloužících vojínů. U nás v Litovicích v den 1. května byla mše církve československé
sloužena v parku u pomníku padlých, za hojné účasti lidu. Od 1. června uvedena v život
pobočka Sokola, která má cvičební místnosti v „Dělnickém domě“. Ku práci se přihlásilo
hodně nových bratří a sester – chodíme cvičit!
Události zahraniční valí se však dále a tak jsme svědky válečného konfliktu mezi říší
a Polskem, který v krátkém čase 3 týdnů skončil porážkou Polska a o jeho území dělí se
Německo a Rusko. Tyto události však vyvolávají další napětí a tak dochází k vypovězení
války mezi Německem – Anglií a Francií. Mezitím však obsazuje Maďarsko Podkarpatskou
Rus a Rusko zajišťuje se v Baltu obsazením některých důležitých bodů v Lotyšsku, Litvě
a v Estonsku a konečně dostává se i do válečného konfliktu s Finskem. Tyto věci mají za
následek i to, že z těchto zemí stěhují se němečtí příslušníci domů do říše. U nás celkem
občanstvo zachovává klid a tak blíží se i 28. říjen, který probíhá celkem klidně, pouze
v Praze došlo k menším nepokojům, což má za následek zatýkání českých studentů a také
vysoké školy jsou uzavřeny na dobu 3 let. Za uvolněné stavovské divadlo bylo zřízeno
prozatímní divadlo v bývalém varieté v Karlíně.
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Školní prázdniny trávili jsme všichni doma. Sklízeli jsme naši úrodu v zahradě,
pšenici, ječmen, brambory a řepu. Maminka, která potřebuje vše pro její hospodářství,
které stále pozvolna rozšiřuje, takže i na dvoře nyní si vykračuje houfec kuřat. Všechno prý
bude nyní potřeba. Na potraviny jsou zavedeny lístky a rovněž tak i na příděl šatstva
a textilií, jakož i obuvi.
Po prázdninách nastupují děti do školy. Antonín do VI. a Miluška do II. měšť.
Uvidíme v pololetí, jak se budou činit. Počasí je velmi nevlídné a jsme rádi, že jsme včas
zaseli. Řepy dělají se velmi špatně. Ubíhá podzim a dne 8. prosince napadlo mnoho sněhu,
až se stromy pod jeho tíhou lámou. Silnice museli lidé prohazovati. V obcích není dovoleno
svítit, jest stále zatemněno venku i v bytech. Blíží se Vánoce, jsou bílé, na sněhu, který se
stále drží. Silně mrzne a mrazy dosahují až 20°. Pokud bylo možno, koupili jsme na
Vánoce dárky praktické a Miluška má nový šicí stroj za K 2 400,–. Sokol sehrál o svátcích
divadlo, kde účinkoval také náš Antonín, který si již odbyl také taneční hodiny.
Sylvestra trávíme doma, posloucháme rozhlasový přístroj, který vysílá veselý
kabaretní pořad. Již zítra začíná rok nový, rok 1940. Přejeme si všichni, aby byl šťastný
a radostnější svého předchůdce.
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1940–1944
Zaznamenávati podrobně události tohoto pětiletí opravdu není možno. Vždyť je to
doba válečná, doba okupace našich zemí cizí německou mocí a trudná doba poroby
našeho národa. Útisk, persekuce a žalářování lidu jsou na denním pořádku. Všechny
špatné vlastnosti některých i našich lidí se dostávají do popředí. Udavačství a žaloby
připravují mnoho lidí o svobodu, ba i o životy. Hospodářství přizpůsobuje se potřebám
války. Zavedeny jsou na všechno téměř zboží zvláštní lístky. Obuv, prádlo a šaty možno
nakupovati na poukazy nebo na zvláštní body. Rolníkům jsou předepisovány zvláštní
kontingenty na všechny jejich výrobky, které musí býti odváděny do sběren. Ať již je to
obilí, maso, tuky, vejce, mléko, všechno je vázáno na zvláštní povolení. Pro mletí obilí jsou
určeny mlýny a tam se dováží melivo na společné fůře a spolu s mlecím povolením.
Obchodníkům jsou vyhotovovány zvláštní odběrné listy na to které zboží, podle
odevzdaných potravinových lístků. Rovněž i pekařům je vydáván poukaz na odběr mouky
podle předložených ústřižků. A tak veškeré hospodářství a obchod dostává se pod státní
kontrolu. Společenský život je rovněž omezován a znesnadňován. Politické strany
rozpuštěny, Sokol rozehnán a z kulturního života zbývají pouhé trosky. Však život národa
a život lidí musí býti i v této krušné době zachován a proto snažíme se u nás na vsi aspoň
nějak překonávat tuto zlou dobu. Pod záštitou osvětové komise pořádají se občas divadelní
představení, koncerty a jiné kulturní podniky.
V rodině naší běží vše svým tempem. Děti navštěvují školu, Antonín pomalu dokon
čuje studium na střední škole, kde v roce 1942 maturuje s vyznamenáním a se zvláštním
pochvalným uznáním, a Miluška po vychození třetí třídy školy měšťanské přechází do
Prahy na školu rodinnou, v roce 1941.
V roce 1942, kdy po říšském protektoru šl. von Neurath vedl protektorátní úřad
Němec Heydrich, který pro svoji přísnost a brutalitu, se kterou spravoval svůj úřad, stal se
tak neoblíbenou osobností, že byl naň spáchán atentát, při kterémžto byl tak těžce zraněn,
že svému zranění podlehl. Osoby, jež provedly tento útok, dostaly se do Prahy ze
zahraničí, z Londýna a po vykonání svého úkolu našly úkryt v kryptě kostela sv. Cyrila
a Methoděje v ulici Resslově. Zradou pak byl jejich úkryt objeven a tito nemohouce nijak
uniknouti, sami se zastřelili. Smrtí Heydrichovou zvýšila se ještě persekuce našeho lidu
a tak došlo v měsíci červnu 1942 ku zničení a vyhlazení Lidic v okrese Kladno. Celá vesnice
byla vojskem obklíčena, všichni muži v ní žijící postříleni, ženy a děti odvezeny do Němec
ka, ženy dány do koncentračních táborů a děti zavlečeny neznámo kam. Obec sama pak
byla srovnána se zemí, takže nezůstal, jak se obrazně říkává, kámen na kameni. Ani místní
kostel a hřbitov nebyl ušetřen tohoto běsnění. Čin tento vzbudil ovšem velikou odezvu
nejen v naší zemi, ale všude za hranicemi, kam tato zpráva došla, a byl zle odsuzován.
V tomto roce 1942 také náš Antonín, který byl již po maturitě, aby se uchránil před
prací v říši, kam takovéto mladé lidi pracovní úřady posílaly, nechal se zapsat na obchodní
akademii v Karlíně, neboť jsme doufali, že za 2 roky se může mnoho změnit, ale změna
nastala dříve, než jsme se nadáli. V září začal chodit do školy, ale již v říjnu byl odveden
k tak zvané protiletecké policii a nasazen k této službě v říši. Marným bylo tedy naše úsilí
jej zachránit. Vysoké školy byly uzavřeny, z této obchodní jej sebrali a odvezli ještě
s jinými, které potkal týž osud, do města Hamburku, kde dostali uniformy, a transportovali
je dále do přístavního města Kielu. Je zajímavým, že snad pouze on sám z celého okresu
byl postižen tímto osudem. Odjel a nám nastala doma dvojí starost. Předně o jeho životní
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bezpečnost, aby se mu nic nepřihodilo, a potom aby byla zaopatřen i dostatečným
množstvím potravin. Proto týden co týden byl odesílán balík poštou a nebo drahou do
Kielu a denně očekáván od něho lístek nebo dopis, zdali je zdráv. Proto i vánoční svátky
byly velmi smutné, neboť jsme jej postrádali u společné štědrovečerní večeře. Utíkal měsíc
za měsícem a tak uběhl celý rok, nežli se nám Antonín vrátil zpět do Prahy.

[Pohlednice, kterou poslal Antonín Tejnor ml. rodičům ze služby v Kielu]

[…]
V roce 1943 ukončila naše Miluška školu v Praze a zůstala s námi doma. Na podzim
vrátil se pak Antonín do Prahy a tu se nám podařilo vyprostit jej z této polovojenské
organisace – byl propuštěn domů, do civilu. Protože nemohl zůstat bez zaměstnání, našel
si místo jako učitel na živnostenské škole učňovské v Praze a počal vyučovati. Tak se
rodina naše dostala opětně trochu dohromady.
Život v obci stále týž, stále vykonávám úřad starosty obce. Hospodářská situace stále
horší a horší. Poukazů dostává se méně, zboží je také již poskrovnu. Na frontě situace pro
Němce málo příznivá a tak r. 1944 dává již plno nadějí na ukončení této bídy a utvrzuje
v nás novou víru v lepší a šťastnější život. Posloucháme zahraniční rozhlas, i když nás
zastrašují přísnými tresty. Z Anglie promlouvají k nám naši exulanti – v prvé řadě
Dr. E. Beneš, Jan Masaryk, Dr. Stránský, Dr. Drtina pod jménem Pavel Svatý, Šrámek
a mnozí jiní. Také z Moskvy hovoří k nám v českém vysílání lidé, tam pracující pro naše
osvobození. Z toho všeho patrno, že síla německé armády a jejich spojenců Italie a Tokia
v Japonsku je v jádře již zlomena a že přijde již brzy konečný pád. S touto nadějí
ukončujeme rok 1944.
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1945–7
Rok vítězství – rok našeho osvobození!
Již od počátku roku situace na všech frontách pro německé armády krajně nepřízni
vá. Nepřetržité letecké nálety nad německé území způsobují velké škody na majetku.
Ústupy vojska zvyšují ještě více zmatek. V Italii porážka za porážkou, po vylodění se
spojeneckých vojsk na březích západní Francie, Belgie a Holandska následuje silný tlak na
německou armádu, která ustupuje. Rusové vytlačují Němce ze země a obsazují znovu
dobytá území. Přiběhlo jaro a s ním již plná naděje na ukončení válečných útrap. Konečně
měsíc květen. 1. máj oslavují ještě německé posádky v městech a po vesnicích pod jejich
hákovým praporem, ale již 4. května večer, jako když mávne někdo kouzelným
proutkem, započala revolta českého národa. Německé nápisy firem a úřadů se přelepují
nebo zabarvují a bojem o rozhlas dne 5. května začala skutečně naše země zbavovat se
nežádoucích okupantů.
Zůstal jsem v tento den doma, neboť i ve zdejší obci byla posádka německého
vojska. Úřední tabule dvojjazyčná bylo mnou ještě večer 4. května přelepena, takže jsme
již neměli Gemeindeamt, ale pouze obecní úřad. Snažil jsem se veliteli místní posádky
vysvětlit, pokud možno co nejlépe, že jest již zbytečno stavěti se na odpor postupujícím
událostem, což on konečně uznal, a byl sjednán jakýsi obapolný „klid zbraní“. Druhý den
5. května došel již plakátový materiál z okresního úřadu v Kladně. Provolání k občanstvu,
aby byl zachován klid a pořádek. Týž den však již započaly v Praze boje s tamní posádkou
a zde se projevil jako boj o letiště. Oddíl vojska, tak zvaní „Vlasovci“, podle svého
komandanta generála Vlasova zvaní, oblečení do německých uniforem přešli na stranu naši
a bojovali proti Němcům. Jim se též podařilo vytlačiti Němce z letiště. Prudká dělostřelecká
palba namířená na tyto postupující Vlasovecké jednotky způsobila i mnoho škod na budo
vách v naší vesnici i v okolí. Však již druhý den bylo rozhodnuto. Němci uznali, že pád je
neodvratný, a proto vyklizovali Prahu i její okolí a stahovali se směrem na Plzeň, kde se
nacházela vojska spojenců západních. Protože podle vojenské dohody bylo určeno, kam až
vojsko spojenců smí postoupit, zůstali Američané v Plzni a okolí a postupující vojsko ruské
po dobytí Berlína pospíšilo ku Praze a tuto též celou obsadilo. Tím zlomen poslední odpor
Němců v Praze a my cítili se opětně volni a svobodni.
Z občanů tvořily se tak zvané národní výbory, které přejímaly správu obcí a měst.
I zde utvořil se národní výbor, který převzal další řízení všech věcí na obci. Tím také končil
můj úřad starosty obce, který jsem vedl od r. 1930, tedy po dobu 15 let. Rodina naše byla
stále pohromadě. Brzy potom přestěhoval se i obecní úřad z našeho domu čp. 41 do domu
pana Langa v nových Litovicích.
Nastal v osvobozené vlasti nový život. Navrátil se z exilu Dr. E. Beneš, který stal se
znovu presidentem. Členové bývalé protektorátní vlády byli zatčeni a souzeni. Též bylo
obsazováno znovu pohraniční území českým obyvatelstvem za vystěhovalé Němce, kteří
byli odsud vystěhováni do říše. Bylo plno změn, plno novot a plno nových nařízení.
Zřizovány tak zvané lidové soudy, jsou konfiskovány majetky Němců a podobných lidí,
kteří se během okupace něčím na lidu provinili. Politický život se znovu začal tvořit. Nebylo
pravda již tolik politických stran jako dříve, ale zůstaly pouze 4. Nár. soc., soc. dem.,
komunisté a strana lidová – zmizeli nár. demokraté, živnostníci a agrární strana. Sešli jsme
se i zde v obci a utvořili znovu jednotlivé organisace, které jmenovaly do místního výboru

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 6
TEJNOR Antonín st. a ml.: Paměti rodiny Tejnorovy 1933–1993

48

své členy. Tak stal jsem se i já členem okresního národního výboru v Kladně. V tomto
roce (27. VII. 1945) dovršil jsem též 50. rok svého života a místní organisace toho
vzpomněla přátelským večerem, na němž jsem byl i s rodinou přítomen. Hospodářská
situace se rovněž lepšila, neboť tak zvaná „Unra“, t. j. společnost pro pomoc válkou
postižených států, dodávala nám množství různého zboží kvalitního – masové konservy,
tuky, sýry, textilie, stroje, auta apod. Také stavební ruch se začal rozvíjet, neboť nouze
o byty byla značná.
Antonín přesídlil do Prahy, začal znovu učit, a když byly znovuotevřeny vysoké školy,
nechal se zapsat na universitu jako posluchač filosofie. Miluška přijala místo na dráze jako
telegrafistka a sloužila v Praze na ředitelství.
Tak jsme započali znovu život v nově obnovené republice. Okupační vojska americká
i ruská opustila naše území. I ve zdejší obci bylo nějaký čas ubytováno ruské vojsko, které
bylo s místním obyvatelstvem v čilém styku a směňovalo různé věci, které během tažení
přes německé území jako válečná kořist bylo v jejich majetku, za různé věci zdejší, ale
hlavně za víno, lihoviny apod. I v naší domácnosti byli ubytováni příslušní důstojníci ruští
a prožili jsme s nimi mnohý příjemný večer při rozhovoru o jejich domovině a jejich
přátelích doma. Když odjeli i oni, nastala doba klidu a nového života.
Skončil se rok 1945 a i v roce 1946 běžel život plným tempem kupředu, aby bylo
vynahraženo vše, co dlouholetou okupací zanedbáno. Spravovali jsme nově malé
hospodářství, neboť zásobování bylo stále ještě vázané a nákupy potravin dály se na lístky
a textilie na poukazy a nebo tak zvané „šatenkové body“.
V roce 1947 nastaly v naší rodině některé důležité změny a události. Tak Miluška
změnila svoje pracoviště a přešla od dráhy k vojsku. Nastoupila v květnu na ministerstvo
národní obrany a pracovala v dálnopisné ústředně. Se změnou byla spokojena.
[…]
Brzy potom ještě jedna událost stala se v naší rodině. Miluška, která se již delší dobu
kamarádila s mladým panem Kučerou, který býval již dříve ve společnosti Antonínových
kamarádů, přišla nám se zprávou, že by se „Pepa“ a ona – jako Miluška –chtěli vzít, a co
bychom tomu asi řekli, když by s takovou novinkou přišel on, pan Josef Kučera, sám. Také
skutečně se tak stalo, a protože ani nám s maminkou tenkráte nikdo nebránil, neměli jsme
také žádných námitek, a mají li se oba upřímně rádi, tož nechť se vezmou. Tak byly
odbyté námluvy a chystána svatba. Rozumí se samo sebou, že bylo plno shonu a ruchu
v domě a v rodině. Připravoval se pro mladé lidi i byt v domě a provedeny opravy jak
v horním, tak v dolním bytě. Prošly ohlášky a svatební den určen na sobotu dne 18. října
1947. Za ženichem a nevěstou šel mládenec s družicí, a to bratr Miluščin – Antonín, se
slečnou Jaroslavou Chalupovou z Unhoště, druhý pár – mládenec, pan Hvězdoslav Souček
– Antonínův spolužák – se sl. Dagmar Zinkovou z Prahy a konečně ještě malý Fanoušek
Procházků jako malý mládeneček s malou drůžičkou, Miluščin svatební průvod. Do kostela
v Hostivici se jelo auty, ale ten malý kousek od vchodu do chrámu znamenal cestu ve
velikém větru, který div svatebčany neporazil. Kostel zaplněn byl mnoha lidmi, kteří
přihlíželi obřadu a poslechli si pěknou hudbu a zpěv z kůru chrámového. Na varhany hrála
Mařenka Procházková, na housle zahrál člen „Smetanova kvarteta“ pan Kostecký a solo
zazpívala sl. Jarmila Faltová. Oddával pan farář Hájek. Tak jsme domů již přivezli mladou
paní – Milušku Kučerovou. Následovala obvyklá svatební hostina a rozchod hostí pozdě
v noci.
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[Svatba Bohumily Tejnorové s Josefem Kučerou v hostivickém kostele v roce 1947]

Tak rok 1947 oslabil rodinu Tejnorovu o jednoho jejího člena – utvořiv rodinku
novou, Kučerovou. Mladí lidé zařídili si byt v hoření části domu a „staří“ se umístili dole „na
výměnku“.
A život běžel svým tempem dále. Antonín studoval na filosofické fakultě, změniv obor
– na místo profesury studoval filosofii s titulem doktora. Při tom dále vyučoval na odborné
škole. Jeho kolokvijní vysvědčení i semináře jsou stále s vyznamenáním. Drobné články
a krátké básně podepisované jeho jménem jsou občas otiskovány v novinách. Dojíždí
často domů, má řadu kamarádů a přátel a zúčastní se společenského života mladých.
Jsme s ním spokojeni a tak v drobných starostech i radostech, opatrujíce i naše malé
hospodářství, těšíme se na svátky Vánoce, které přinášejí sebou nejenom radost z dárků,
ale jsou vždycky pro nás symbolem lásky a míru, který my všichni po tak dlouhé době
potřebujeme a si zajisté také přejeme – mír v rodinách, ve státě i ve světě.
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Rok 1948
Započal s novými nadějemi a s novou vírou, že se zlepší i hospodářská situace a že
nastane i v ostatním světe klid. Nedošlo však k tomu, neboť politické poměry se u nás
staly tak neklidnými, že v měsíci únoru vyvrcholily v politickou krisi, která končila též
politickým zvratem, a komunistická strana, která se uchopila moci, převzala vedení a řízení
státu, prohlásila stát za lidově demokratickou republiku, a bylo ihned přikročeno
k provádění radikálních reforem. Nastaly změny ve vládě i změny v zemských, okresních
i místních výborech. Prováděna tak zvaná očista ve stranách a spolcích a všude byli
jmenováni noví lidé. Strana komunistická získává mnoho nových členů zvláště pak
sloučením se stranou soc. demokratickou. U nás na vesnici zastavena činnost straně nár.
soc. a tak i já následkem těchto únorových událostí přestal jsem býti členem okresního
národního výboru v Kladně. Tím také skončila veškerá moje politická činnost.
Pracoval jsem pouze ještě v místní tělocvičné jednotě Sokol, kde jsme připravovali
sokolský slet, který se měl konat v měsíci červenci. Jako vzdělavatel jednoty měl jsem
skutečně hodně práce až do samého sletu. Po sletě však jsem i zde zanechal činnosti,
neboť maminka naše necítila se již tak zdráva, často nám postonávala a tak bylo nutno
zůstávati stále doma, což bylo dobré i pro mne, abych si i já za všechna ta léta veřejné
činnosti trochu odpočinul. Jezdil jsem dále do služby a volný čas věnoval jsem nyní
domácímu hospodářství.
Mladá rodinka Kučerova očekávala v tomto roce svoje zvětšení, které skutečně
nastalo dne 9. července, kdy spatřil světlo světa náš první vnuk, kterému stál kmotrem
syn Antonín. Po přání rodičů jest mu dáno na křtu jméno Petr. Tím stáváme se oba
dědem a babičkou a máme radost všichni z hošíka, který se stal předmětem zájmu všech
a zabral veškeren náš volný čas.
V tomto roce v měsíci březnu bylo občanstvo překvapeno zprávou, že náhlou smrtí
sešel z tohoto světa náš dosavadní ministr zahraničí, oblíbený státník i člověk jak doma,
tak i za hranicemi – Jan Masaryk, syn našeho prvního presidenta T. G. Masaryka. Byl
pochován za veliké účasti všeho lidu ku svému otci a matce na hřbitově v Lánech. Pro
vážnou chorobu vzdává se úřadu presidenta i Dr. Edvard Beneš a také této chorobě
podléhá dne […] a po rozloučení se s národem v Památníku osvobození, kde byl vystaven,
jest pochován v Sezimově Ústí. Novým presidentem stává se předseda strany komunistic
ké Klement Gottwald. A tak končí se rok 1948 tak bohatý na události a nastává nový rok
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1949
Náš vnuk má se čile k světu, roste a je s ním plno radostí i starostí. Syn Antonín
studuje dále na vysoké škole a při tom kantoruje na škole odborné. V měsíci únoru tohoto
roku nastává v naší rodině důležitá změna a příčinou jest významná událost, neboť dne
12. února 1949 zakládá i Antonín novou rodinku, oženiv se se sl. Dagmar Zinkovou
z Prahy. Svatba byla konána v českobratrském evangelickém chrámu v Praze na Pankráci,
odpoledne o 15. hodině. V týž den i čas měla svatbu i sestra sl. Dagmar, slečna Viola
Zinková s panem Grosmanem a tak svatby tyto byly středem pozornosti četného
občanstva, neboť se vdávaly dvě sestry najednou. Přejeme mladým lidem, aby jim dal Pán
Bůh hodně zdraví, štěstí i svého požehnání a aby krok jejich do budoucnosti byl opravdu
radostný. Antonín slíbil, že dostuduje, a tak nová mladá rodinka vstoupila do svého nového
života.
[…]
A skoro již na sklonku roku stala se další důležitá událost v naší rodině, a sice že dne
3. listopadu 1949 narodil se mladým manželům Tejnorovým v Praze syn, náš druhý
vnuk a nositel rodového jména – Lukáš Tejnor. Nechť i jemu dá Pán Bůh hodně zdraví,
štěstí a svého požehnání, aby rostl ku cti a radosti svých rodičů, i ku radosti naší.
Ještě nežli se rok ukončil, učinili jsme ještě jedno rozhodnutí, a to že jsme pozemky
naše předali dětem. Stalo se tak podle smlouvy trhové ze dne 20. XII. 1949. Role
t. zv. „u Pláčů“, t. j. u bažantnice bylo rozděleno a obdrželi manželé Tejnorovi část západní
o výměře 85 a 75 m2 a manželé Kučerovi díl východní o výměře 69 a 21 m2 mimo toho
ještě loučky v Hostivici číslo parcelní 105 a 109 o výměře 17 a. Role u „Pláčů“ má číslo
parcelní 125. Po tomto rozdělení vlastní obě rodiny pozemky o celkově stejné výměře.
Soudní usnesení o tom vydáno okresním soudem civilním v Praze, budova Praha I. Ovocný
trh, má číslo 5 116 a 5 117 a jest datováno ze dne 13. IV. 1950. Ponecháváme si pouze
pozemek v zahradě, a to čk. 368 ve výměře 72 a a rodný domek. Pole u bažantnice
obhospodařuje za naše mladé pan Tůma, louku sklízíme sami. Rovněž i v zahradě
pracujeme sami a z výtěžku udržujeme naše hospodářství a zvířenu. Tím ukončujeme rok
1949 a začínáme rok další, rok 1950.

[1950]
Tento rok 1950 uběhnul v rušném toku politických i hospodářských událostí zde
i v okolním světě, aniž by se v rodině naší přihodily nějaké zvláštní události. […] Maminka
dostala jako dárek k Ježíšku nový plynový sporák, který bude instalován v naší malé
kuchyňce místo kachlových kamen. Ušetří nám místo a i též uhlí. Uzavíráme rok a s nový
mi nadějemi vstupujeme do roku 1951.
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[1951]
V tomto roce v měsíci únoru bylo nutno, aby naši mladí předali svoje pozemky
místnímu jednotnému zemědělskému družstvu do pronájmu, neboť sami je obdělávati
nemohli jsouce zaměstnáni a pro nás by to byl neúnosný dodávkový kontingent, který
bychom museli odváděti a nemohli bychom jej snad ani splnit. Také potah na obdělávání
pozemků bylo by těžko dostat, neboť utvořením J. Z. D. byly zrušeny selské usedlosti
a veškeré potahy převzalo družstvo spolu s pozemky.
Antonín ukončuje svoji disertační práci, která jest velmi objemná a tvoří celou knihu.
Pojednává o vlivu anarchismu na literaturu let devadesátých. Práce jeho byla přijata a tak
v měsíci květnu dožíváme se jeho slavné promoce ve staroslavné aule Karlovy university
v Praze, kde obdržel diplom doktora filosofie. Přítomno bylo kromě členů naší rodiny
mnoho jeho přátel a žáků ze školy, kde vyučoval, a když vyšel z budovy, byl přivítán jeho
synkem Lukáškem, který se přišel podívat na tatínka, který v náručí třímal obrovskou
kytici, dar svých přátel. Tím ukončeno jeho studium na vysoké škole.

[…]
Dne 1. listopadu nastoupil též Antonín svoji vojenskou povinnost a narukoval
jako nováček do kasáren v Karlíně. Tam jsme jej několikráte navštívili, až potom byl
přeložen do Unhoště na „Čeperku“, kde byl zvláštní cvičný kurs.
Vánoce slavíme doma tak jako loňského roku a malý Petřík má nesmírnou radost ze
stromečku, jakož i z dárků pod ním. Antonína jsme navštívili v Unhošti, neboť na svátky
domů ještě nemohl. Tak jsme se dočkali konce roku a vstupujeme do dalšího, v pořadí
označeného letopočtem 1952.
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[1952]
Rok 1952 začínáme s mnoha nadějemi a přáním, aby nepřinesl žádné nehody pro
naši rodinu. Zdá se však, že tomu tak nebude. Sloužím dále, ale mám potíže s rukou. Bolí
mne u pravé paže ramenní kloub. Chodím k lékaři na ozařování, ale to vše bez valného
výsledku. Bolesti v hlavě a časté závratě nutí mne opět, abych vyhledal lékaře, a tak
konečně dne 13. května uznává mne lékař nemocným a služby neschopným. Maminka má
zažádáno opět o lázeňskou léčbu, ale tato jí nebyla povolena. Tak jsme oba spolu doma,
konám drobnou domácí práci, bavíme se s Petříčkem, paseme husy, pracujeme v zahradě
apod. Též nám jest předepsán letos ze zahrady dodávkový kontingent, a to 50 kg ovoce,
70 kg pšenice, 100 kusů vajec, 1 kachna. Rovněž nedostává maminka žádných potravino
vých lístků kromě lístku na mýdlo a na 1 kg cukru. Podali jsme sice odvolání do výše
dodávky, ale nebylo nám vyhověno a tak museli jsme dodávky splnit a místo pšenice
odvedli jsme 14 kg máku, tj. téměř celá naše úroda, kterou jsme toho roku měli.
[…]
Naše hospodářství letošního roku nám trochu pomohlo i finančně. Odprodali jsme
část ovoce, odchovali tři kůzlata, 5 husí, 6 kachen a jednoho vepříka. Na dvoře rozbořili
jsme staré chlévky, neboť byly již ve velmi sešlém stavu. Hromadu kamene a cihel
můžeme ještě upotřebiti, ale byla též hromada odpadu, který jsme odvezli na skládku. Tak
jsme měli i v letošním roce hodně práce, starostí i trampot, ale s pomocí Boží jsme vše
překonali a tak jsme se dočkali i Vánoc. Štědrý den slavili jsme dvakráte. Jednou, o den
dříve v Praze v rodině Zinkových, kde byl i Antonín, který dostal dovolenou, a oba naši
vnukové, Petr a Lukáš. Druhý den pak doma v Litovicích. Po svátcích dočkali jsme se a ve
zdraví ukončili i tento rok a vstupujeme do dalšího roku 1953, co přinese ten, nevíme.

[1953]
Začínáme nový rok 1953, v nějž skládáme opět plno víry a nadějí, aby k nám byl
vlídný a uchránil nás všech nepříjemností a nehod. Počasí je studené a mrazivé, sněhové,
opravdu zimní. Doma konají se všední denní práce, s občasnou jízdou do Prahy
k revisnímu lékaři a nebo do Krče. Ku konci ledna mrazy povolují a dne 31. ledna jest
pěkný, teplý a slunečný den jak v nejkrásnějším máji. Ale hned druhý den opět mrzne
a únor začíná v novém sněhovém hávu.
Provedli jsme domácí porážku vepře mrtvé váhy asi 150 kg. Kůži jest nařízeno
stáhnout a odvést. Bylo za ni zaplaceno Kčs 130,–, mimo to povinná dodávka škvařeného
sádla ve váze 7 ½ kg, za které sběrna zaplatila 427,50 Kčs, t.j. 57 Kčs za kg, co zatím se
na volném trhu prodává kg za 250 Kčs. Pro domácí spotřebu zůstalo nám asi 40 l sádla
vyškvařeného.
V únoru dává nám též národní výbor k vyplňování nové policejní přihlášky a též tak
zvané knihy domovní, do níž jsou zapsáni veškeří obyvatelé domů a případně i hosté, kteří
by v domě zůstali přes noc.
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V tento čas byla mi též vyplacena podpora v nemoci od odborové organisace R. O. H.
v částce Kčs 1 800,–. Zaplacena daň zemědělská (dříve zvaná pozemková) na r. 1953
v částce Kčs 221,20. V obchodech shání lidé mouku, je jí nedostatek.
Ku konci února začínám pracovati na stavbě kurníku doma, neboť denní teploty
dosahují až +22°, ale v noci jsou ještě mrazíky.
Dne 5. března ohlásilo radio v 9 hod. večer, že v Rusku zemřel jeho nejvyšší
představitel Josef V. Stalin. Jeho pohřbu zúčastnili se též zástupci naší vlády s presidentem
republiky Kl. Gottwaldem. Delegace vrátila se zpět a brzy na to, a sice dne 14. března
v 11 hod. dopoledne oznámilo radio zprávu, že zemřel president republiky Kl. Gottwald.
Byl vystaven v pražském hradě ve Vladislavském sále a dne 18. března konán pohřeb do
památníku odboje na Žižkově. Dne 21. března byl zvolen za presidenta republiky
dosavadní ministerský předseda Antonín Zápotocký.
Ač v březnu jsou ještě značné mrazíky až 8°, přece jenom již počínáme pracovat
v zahradě. Zasadili jsme 7. března na severní hranici v zahradě podél meze mladé břízky
asi 80 kusů a též u hradby obecního parku. Sazenice dal nám p. Černý, místní hajný. Dne
24. března jsme zaseli ječmen. Přivezli jsme z Domažlic 10 housat po 130 Kčs. Antonín
v té době jest již jako desátník na vojně kdesi na Šumavě ještě se dvěma kamarády
vojíny, v lese, na služebním stanovišti. Píšeme mu na civilní adresu.
Dne 14. dubna t. r. jsem volán k lékařské prohlídce do Prahy do Klimentské ulice za
účelem vyměření důchodu. V týž den v noci byla ve zdejším parku odstraněna busta
prvého presidenta naší republiky T. G. Masaryka umístěná na pomníčku padlých z prvé
světové války. Jest to již podruhé, co podstavec zůstává prázdným. Poprvé v době
německé okupace, kdy jsme bustu uschovali před zničením okupanty a v roce 1945 byla
znovu na pomníčku umístěna. A nyní?
18. dubna sázíme brambory. Počasí pěkné, ale málo prší.
Dne 4. května jsem volán znovu před posudkovou komisi a na základě lékařského
posudku bylo komisí doporučeno, aby mi byl vyměřen invalidní důchod, neboť do služby
se již nevrátím.
Dne 10. května napadlo náhle hodně sněhu – sníh je mokrý a těžký a stromy, které
jsou již v plném květu, jsou jím tak zatěžkány, že se větve ohýbají až k zemi a lidé střásají
sníh dolů. V zahradě máme již pěkné rané brambory, a proto jsem je přikryli vrstvou
slámy. Zima trvá skoro celý týden.
Dne 15. května šla babička pracovat ku zdejšímu stát. statku, okopávají a plejí
zeleninu. Šla na tuto práci, abychom mohli požádat o půjčení potahu, když nyní selský
potah není a družstvo nečlenům potah nepůjčí.
Dne 18. května povolil nám k naší žádosti Okresní národní výbor v Praze západ
postaviti v zahradě malou boudu hlídací a na úschovu zahradního nářadí. Povolení stojí
Kčs 100,– a bouda nemá býti větší nežli 2 × 2 m a nesmí v ní býti postavena kamna.
V ten čas přišla přímo žňová vedra a teploměr vystoupil až na +30°.
Z Prahy přišlo mi Kčs 1 650,– jako náhrada za nevybranou dovolenou v min. roce.
Konečně dne 30. května přišel poštou můj pensijní výměr a bylo mi napočítáno měsíční
pense Kčs 3 799,–, srážky činí Kčs 130,–.
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V týž den událo se také to, že byla vyhlášena vládou nová měna a dne 1. června se
mění peníze. Lidé nakupují ještě za starou měnu, ale již v novém kursu, a to tak, že
bochník chleba ve váze 2 kg stojí Kčs 280,–, rohlík Kčs 20,–, ¼ kg másla Kčs 550,– a tak
podobně. A tak dne 3. června jde babička měnit veškerý náš kapitál a za naše úspory
Kčs 4 016,70 dostala Kčs 188,33 v nových penězích. Vázané vklady jsou zrušeny a tak tyto
vyměněné peníze jsou opravdu naším jediným hotovým jměním. V tu dobu jsou též
zrušeny lístky na potraviny a zaveden volný trh dle ceníku vyhlášeného vládou, otiště
ného v novinách.
Dne 13. června po dlouhé době vydatně zapršelo. Z Prahy přivezli jsme si od
Antonína naše staré radio Philips, neboť on si pořídil nový přijímač. Dne 23. června byl mi
poštou poslán první můj důchod, a to od 13. května do 30. června Kčs 1 057,30. Dne
24. června jedu naposled do Prahy k lékaři a pro propouštěcí dekret z dráhy, v němž dnem
13. června rozvázán jest můj pracovní poměr s dráhou a já se přihlašuji jako pensista ve
stanici Hostivice – stávám se důchodcem.
V tomto měsíci připravujeme se na stavbu naší chaty v zahradě, vybíráme potřebné
dříví, dělám zedníka, tesaře, truhláře, sklenáře, pokrývače, inu zkrátka všechna řemesla.
Kostru mi pomáhal tesař p. Ant. Fišer.
Koncem července nastávají nám žně. Sekáme ječmen a pšenici – máme ji po
12 panácích – a 3. srpna v Hostivici mlátíme. Počasí jest stále suché, takže zaléváme v za
hradě stromky a břízky. Tak uběhlo léto a koncem srpna rozvážíme komposty v zahradě.
[…] V září již vykopáváme brambory ručně a máme jich asi 11 q, sklízíme ovoce, ořechy,
zeleninu a řepu. Protože důchodce má příjmy skromné, pouštím se též z úsporných
důvodů do malování našeho bytu a 8. října je ze mne malíř pokojů. Váleček jsme si
vypůjčili a materiál stál Kčs 10,50. V tu dobu začínají již noční mrazíky až 4°. Dne
19. října právě na naši posvícenskou „pěknou“ jsme nuceni čistit studnu, neboť motor
vypověděl službu. Bylo ve studně mnoho písku a po vyčištění jsme na dno dali vrstvu
oblázků. V zahradě jsme vykopali nějaké stromy a vysadili nové. 17. listopadu dostali jsme
ze Slovenska 2 ořechy, 2 meruňky a 1 broskev. Koupili jsme 10 q brambor po Kčs 62,–
za q a dne 25. listopadu koupili jsme sele ze Břvů ve váze 22 kg za 400 Kčs. Dne 26. XI.
byl mráz 8° a dne 31. XI. [?] vystoupil teploměr na +18°, je však stále sucho a nelze ani
potahem orat a proto dne 6. prosince přeoráváme v zahradě traktorem. Ovazování
stromků ukončuje naše práce v zahradě.
V prosinci nastala v domě malá změna, a sice ta, že 11. prosince nastoupila Miluška
znovu službu na dráze, a sice jako telegrafistka v Kladně, a Peťa stěhuje se k nám dolů.
Dne 19. prosince zamrzl rybník a Peťa zkouší brusličky. 20. padá sníh a blíží se Vánoce.
Slavíme je doma. O sv. Štěpána jsme v Praze Krči a Sylvestrem rovněž doma ukončujeme
tento rok, abychom vstoupili do příštího nového roku 1954.
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1954
Dnem 1. ledna ujal se vlády Nový rok a s ním i paní zima, která po celý leden i únor
dávala nám pociťovati svoji moc. Sníh i mrazy až 22° zle nás sužovaly, takže i náš domácí
vodovod nám zamrzl a museli jsme vybourati zeď a rozehřívat vodovodní trubky. Teprve
k polovině února mrazy poněkud povolily, aby však ku konci měsíce znovu stouply na
18°.
[…]
Ku konci měsíce jsme též provedli porážku vepře. Povinná dodávka škvařeného sádla
ve váze 7,5 kg byla i letos nám předepsána.
Počasí se trochu polepšilo a tak počátkem března začíná nám práce v zahradě. Jarní
postřik stromů provedla obec za poplatek Kčs 36,–.
V této době je cítit i silnější politický ruch ve světě a v Berlíně koná se konference
4 velmocí Ameriky, Ruska, Anglie a Francie. Rozešla se asi po 3 týdnech bez jakéhokoliv
rozhodnutí. Měla vyřešit otázku státní smlouvy s Rakouskem a sjednocení Německa.
Později v měsíci dubnu svolána konference do Ženevy, která sjednala příměří v Asii, kde
Francie už po 7 roků vedla válku ve své kolonii Vietnamu. Další problém, t. j. sjednocení
Koreje, nebyl však opět na této konferenci dohodnut.
Tak uběhlo jaro a měsíc květen vyznačuje se nevlídným a přeháňkovým počasím.
Provedli jsme všechny práce na poli a v zahradě.
V květnu tohoto roku byly konány volby do místních, okresních a krajských výborů.
Voličům bylo přiznáno právo škrtat jména některých kandidátů na kand. listinách. Odvolili
jsme ve volební místnosti „u Prchalů“.
Ku konci měsíce přišla sucha, takže jsme i stromky museli zalévat. Letošní úroda
pícnin byla celkem dobrá, neboť jsme 3× posekali a usušili naši vojtěšku. Ječmen byl
slabý, polehl a tak jsme sklidili asi 200 kg. Též úroda ovoce byla letos velmi skromná.
Švestek, sliv i jablek málo. Pouze náš ořech nás zásobil dostatečným množstvím, takže pro
domácí potřebu to plně vystačilo. Také pěkná úroda brambor a řepy uspokojila.
Dne 1. září náš vnuk Petřík stal se již žákem I.B třídy školy v Hostivici.
[…]
Podzimní práce v zahradě jsme skončili dosti pozdě, neboť nebylo možno dostati
potah a tak oráme až 9. prosince, kdy už začínají noční mrazíky, ale přece jenom to šlo.
A také na mne si vzpomněli v úřadě pro vyměřování důchodu a byl jsem povolán
k novým lékařským prohlídkám do Prahy dne 18. listopadu. Očekával jsem nové předvolání
před tak zvanou posudkovou komisi, ale v letošním roce již k tomu nedošlo.
Dne 28. XI. došlo ještě k volbám do poslanecké sněmovny. Byla jediná kandidátka,
s jedním kandidátem, obálky nebyly k volbám vydávány a tak volební úkon byl zjednodu
šen. Odvolili jsme v místnosti Dělnického domu.
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Petřík – I. třída

Ze světových událostí vzbudila pozornost tak zv. konference v Londýně a dohody
sjednané v Paříži. Zástupci západních států spolu s Amerikou se dohodli, že západnímu
Německu bude vrácena jeho svrchovanost, že mu bude povolena znovu armáda a že bude
přijato do t. zv. západoevropské unie a atlantického souručenství. Schválení těchto dohod
bylo znesnadňováno hlavně ve Francii, kde se politické strany nemohly dohodnout, mají li
dáti souhlas, či nikoliv, a tak byla vzbuzena pozornost v západním i východním světě.
Protože i jiné státy musí o těchto dohodách rozhodnouti, dojde k ukončení této záležitosti
až v roce příštím.
Ukončujeme tento rok domácí zabijačkou provedenou Kučerovými dne 19. XII.
Svátky vánoční a svátek Sylvestra slavíme doma s přáním a nadějí, aby příští rok 1955
splnil všechna naše přání a popřál nám pevného zdraví.
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1955
[…]
V měsíci lednu dne 15. doprovodili jsme k věčnému odpočinku pana Aloise Saifrta,
býv. učitele a ředitele chrámové hudby. který ve zdejší obci dlouhá léta působil na zdejší
škole, který učil mne, moji manželku i synka Antonína. Byl velmi oblíben a proto účast na
jeho pohřbu byla velmi početná.
[…]
Již dne 22. [března] začalo silné tání a sníh kvapem mizel s polí a tvořil velké
záplavy; i na naši zahradu tekla proudem studená a kalná voda smíšená s ornicí soused
ních polí a zaplavila celou zahradu. Přímé škody však způsobeny nebyly. Uličkou však se
valila plným proudem a zaplavena byla silnice14 tak, že nebylo možno přecházet, až teprve
k večeru, kdy proudy vody přestaly.
[…]
V červnu sušíme seno. Babička pomáhá sušit několik půldnů u st. statků. Petřík se
školou cvičí na veřejném cvičení konaném na hřišti pod hrází rybníka.
[…]
Opravu střechy jsme sice zamýšleli provésti – ale nebylo ani pokrývače ani vápna.
[…]
V tomto roce odešli z naší obce ještě dva občané, které jsme dobře znali, a to pan
Jan Überlay ve stáří 93 r., který byl zpopelněn dne 7. března v Praze, a paní Sýkorová,
choť p. Karla Sýkory, zubního technika v Hostivici, která zemřela v mladém věku 36 roků
a byla pohřbena dne 25. prosince na hřbitově v Hostivici.
[…]

1956
[…]
Dne 8. ledna jsme byli doprovodit na poslední cestě pana Jaroslava Kubištu, občana
hostivického, který byl znám i oblíben jako společenský a kulturní pracovník a hlavně
v oboru ochotnických divadel, která v obci dříve, hlavně po prvé světové válce i v době
okupace často hrávala, a to za jeho řízení i účinkování, v němž uplatňoval svůj bodrý
humor i bohaté zkušenosti divadelního ochotníka. Proto i účast občanstva na jeho pohřbu
byla velmi značná.
[…]

14

Litovická ulice u ulice V Uličce
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Dne 3. února jsme provedli porážku druhého vepře a maso dali jsme rovněž do
konserv plechových. Sádlo připadající na povinnou dodávku ve váze 7,5 kg museli jsme
odvézti do Prahy, kde nám sběrna zaplatila částku Kčs 11,–, zatímco v krámě se prodává
sádlo této kvality za 40 Kčs. Též i kůže z vepře nutno odvézti na jatky do Prahy, kde
zaplatí se za 1 kg tohoto kruponu Kčs 8,–. Tyto a i jiné druhy povinných dodávek dosud
jsou v platnosti a nutno je plnit, i když válka skončila před více než 10 lety. Též domácí
porážka musí býti úřady povolena.
[…]
Dne 24. února byl zpopelněn p. Josef Bartoš starší z Hostivice, zeť pana Josefa
Morávka, u něhož jsme i my v Hostivici bydleli.
[…]
20. března byli jsme na pohřbu Ludmile Procházkové, jež byla třetí manželkou mého
strýce, Josefa Procházky.
A ještě jedna událost v tomto měsíci stojí za zaznamenání, a sice to, že 22. března
byla mi poslána zpráva, že mne na moji žádost zprošťuje soud poručenství nad Richardem
Chalupou, které mi bylo uloženo ještě z titulu mé funkce obecního starosty. Předal jsem
toho dne soudu v Praze veškeré osobní doklady R. Chalupy a vkladní knížku na obnos
Kčs 8 700,–, což byly úspory Chalupy, jsem podle přání soudu odevzdal ve spořitelně
v Hostivici, aby tato vklad převedla do spořitelny pražské. Tím skončila moje povinnost
poručenská trvající asi 25 roků.
[…]
Dne 5. května měl zde pohřeb pan Dřížďal z Jenečka, který se zřítil do 20 m hluboké
studny, když se pod ním prolomil žebřík. Byl to ještě mladý muž a stavěl si pro sebe
a rodinu nový domek. Druhý den, t. j. 6. května, měla pohřeb paní Šoltysová z Litovic,
která v rozrušení mysle našla smrt ve zdejším velkém rybníce.
[…]
Dne 7. června k večeru se přihnala silná bouře s přívalem vod a v zahradě nám
zaplavila pole a proud vody ženoucí se s kopce dolů k silnici vyrval prsť, vyhloubil koryto
a vyplavil sazenice brambor, které již byly zakořeněny. Měli jsme potom hodně práce, nežli
jsme uvedli pozemek znovu jakž takž do pořádku.
[…]
Dne 15. července byli jsme na mši sv., kterou ve zdejším kostele sloužil novo
svěcenec páter Liščák. Měl pěkné kázání a poděkování a po skončené mši sv. uděloval
věřícím kněžské žehnání.
[…]
Dne 13. srpna se dostavil pan Knechtl, mistr pokrývač, aby provedl opravy střechy,
kterážto střecha byla již ve velmi špatném stavu, neboť na řemeslníka jsem čekal již plné
dva roky. Jiných odborníků zde není a proto jsem rád, že alespoň nyní na opravu dojde.
Pomáhám mu při práci a za 4 dny jsme práci ukončili. stálo nás to 370 Kčs a stravu.
[…]
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Daňový referát okresní požaduje po nás placení daní z příjmů obyvatelstva, přes to,
že zahrada je zdaňována daní zemědělskou. Podávám odvolání do tohoto výměru, kterým
žádají na nás Kčs 180,–, zatímco na dani zemědělské platím pouze Kčs 50,–.
[…]
Pošta nám doručila obnos Kčs 400,– jako likvidace členských podílů v družstvu
„Dělnický dům“, kde jsme měli 2 členské podíly po Kčs 1 000,–. Ani už jsme nepočítali, že
tyto podíly budou propláceny, a tak nám i tento příjem přišel vhod.
Dne 16. prosince byla nám oznámena zpráva o úmrtí pana Svobody, mistra klempíře
v Litovicích. Jeho pohřbu žehem jsme se nezúčastnili nevědouce, kdy se konal.
[…]
Před novým rokem jsme přivezli ještě 280 kg uhlí, které babička dostala na zvláštní
poukaz jako mimořádný příděl paliva pro nemocné osoby. Vezli jsme uhlí na našem ručním
vozíku; cesta ve sněhu byla dosti namáhavá, ale pomyšlení, že si budeme moci přec jenom
několik dnů dobře zatopit, dávala nám sílu k výkonu a tak jsme tuto „fůru“ uhlí dopravili
pěkně „zahřáti“ až domů. Kdož ví, jaká překvapení nám zima ještě nachystá a proto každý
příspěvek v zásobách paliva musí býti dobrý.

Rok 1957
[…]
Dne 15. března posloucháme v radiu povídku, kterou z cizího časopisu přeložil náš
Antonín.
[…]
30. března měl pohřeb Boh. Soukal z Hostivice, kterého jsem znal jako kamaráda
z mého dětství.
[…]
V neděli dne 19. května šel s námi Petřík do kostela, obléknut do nového, a přistoupil
ku prvému sv. přijímání. Tohoto dne konaly se též volby do místních, okresních
a krajských národních výborů. Volili jsme v místnosti „Dělnický dům“, kde nám dali
příslušné jednotné kandidátky bez obálek, které jsme házeli do připravených uren.
O tajnosti voleb nelze mluvit, neboť zástěna, která sice v místnosti byla, nebyla voliči
používána.
[…]
Dne 11. července přijel do sousední Chýně pan Nikita Chruščev, první tajemník kom.
strany ruské, který dlí s vládní delegací na návštěvě v Praze a který se jel podívat na
zemědělské družstvo v Chýni. Byla na rychlo upravována a zdobena cesta z Prahy do
Chýně a samotná obec Chýně dávala se do svátečního úklidu, chalupy se bílily vápnem
a náves se upravovala ku slavnostnímu uvítání vzácné návštěvy. Po silnici zavěšovány byly
papírové třásně a girlandy, transparenty s vítacími nápisy, prapory a vlajky zdobily domy
při silnici, kudy se měl průvod ubírati. Ale v noci přišel silný liják, který celou tu výzdobu
zle pocuchal, papíry rozmáčel a potrhal a ani mokré prapory a vlajky nemohl vítr rozevlát.
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V Chýni samotné sešlo se však lidí značný počet a vyslechlo krátký projev vzácného hosta.
Po krátkém zdržení návštěva opět odjela, ale zbytky slavnostních ozdob ještě několik dní
visely na svých místech, až vítr a déšť je zničil úplně.
[…]
Počasí je nyní nevlídné a tak i pouť v Hostivici se dobře nevydařila. V tomto měsíci
[červenci] jsme zakoupili 41 železných rour, které použijeme jako sloupky na zavěšení
drátěného plotu při hražení v zahradě. Sousední pole patřící p. V. Fialovi převzali od
J. Z. D. v Hostivici manželé Zelenkovi a osázejí jej ovocnými stromy; budeme míti tedy
nového souseda. Hradbu u silnice hodláme nahradit novým plotem, a sice drátěnkou
v rámech, které jsme zakoupili od pana Šíchy z Hostivice za 400 Kčs. Sloupky nás stály
s dovozem 780 Kčs a od p. Fialy jsme koupili 50 m pletiva za 600 Kčs a 4 sloupky
betonové za 100 Kčs. Připravujeme materiál, abychom mohli zahradu řádně oplotit.
[…]
V těchto dnech [v listopadu] byl nám doručen i výměr povinných dodávek pro rok
1958. Tyto dodávky jsou tak velké, že nejí možno je ani splnit. Žádají ze zahrady abychom
dodali: 94 kg masa, 124 kg zrna, 170 vajec, 15 kg brambor. Podal jsem proti výměru
odvolání.
[…]
Do zahrady nám vběhlo stádo pasoucích se jalovic ze státního dvora a způsobilo nám
škodu pošlapáním pšenice i traviny, a aby bylo dílo zkázy dokonáno, montéři od
elektrárenského podniku vyměňovali sloupy na zahradě a vjeli nám tam s pojezdovým
jeřábem a traktorem a s pole nám učinili silnici. Vyslaná komise odhadla škodu na 150 Kčs,
ale podnik vyplatil pouze Kčs 137,–. Musili jsme znovu sjednat potah a znovu orat a teprve
pak naše trampoty skončily.
[…]
Zde v obci zemřel [v listopadu] občan Tibitancl a Josef Čížek.
[…]
Máme v úmyslu rozdělit zahradu na dva díly, a to pro Petra a pro Lukáše, ale ačkoliv
zdejší M. N. V. neměl námitek, O. N. V. v Praze rozdělení nepovolil, že prý odporuje
zákonu o dělení půdy. Poroto musíme zatím počkat, ačkoliv jsem již jednal s právníkem
o vyhotovení smlouvy.
14. prosince zemřela pí Alžběta Hochová, 15. prosince paní Čížková a 19. prosince
pí Linková ze Břvů.
[…]
A ještě zaznamenávám jedno úmrtí, a to dne 30. prosince měla pohřeb pí Sobotková
84letá.
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1958
[…]
Dovezli jsme z Kladna auto strusky, z níž chceme vyrábět tvárnice na novou hradbu
v zahradě. Dovoz stál 68 Kčs a za strusku jsme dali Kčs 50,–. Začínáme též odvádět vejce
na povinnou dodávku, která jest letos značně vysoká.
[…]
V tomto měsíci [únoru] došlo nás vyřízení našeho odvolání proti dodávkám a máme
dodati: masa vepřového 53 kg, hovězího 41 kg, vajec 127 kusů, zrní 81 kg, brambor
10 kg. Tak vysoké dávky nám dosud nebyly předepisovány a to stalo se prý tím, že nám
počítají v naší zahradě na celkovou výměru 0,69 ha 0,45 ha orné půdy. Podal jsem znovu
odvolání do tohoto předpisu.
[…]
Dne 29. března zúčastnili jsme se kremace pana Nováka, který zemřel náhle a byl
zde ještě v prosinci min. roku u Kučerů na zabijačce a výborně jsme se vespolek pobavili.
Je škoda tak schopných lidí, když v tak poměrně mladém věku odcházejí.
[…]
Významný a pro nás všechny radostný a slavnostní den byl v tomto roce den
16. květen. V tento den byl totiž náš Antonín ve staroslavné aule Karlovy university
promován na promovaného pedagoga, což jest titul bývalých pánů profesorů. Tímto aktem
ukončil 4letou dobu svých dálkových studií, které konal při svém povolání učitelském, a to
jako jeden z prvních, kteří měli vyznamenání, a proto byl i pověřen, aby pronesl poděko
vací řeč. Bylo přítomno kromě nás všech členů rodiny mnoho jeho přátel i mnoho žáků
z jeho školy. Byl to krásný a nezapomenutelný okamžik a my mu z celého srdce přejeme,
aby on i jeho rodinka v budoucnu byli šťastni, spokojeni a ve zdraví užili ovoce této jeho
námahy a píle. Celý akt zakončila řada osobních gratulací, květin, úsměvů a i trochu
radostných slziček.
[…]
Dne 21. května zajel jsem do Kladna, abych jednal s elektr. svazem o zastavitelnosti
naší stavební parcely v zahradě.15 Tamní vedoucí p. Šíma po mém vysvětlení vydal mi
prohlášení, že nebude námitek proti stavbě, když tato bude situována 10 m od el. vedení
a transformovny. S tímto potvrzením začíná vlastně naše nové jednání o změnu kultury
pozemku na stavební místo a příslušná žádost byla poslána na O. N. V. v Praze
prostřednictvím nár. výboru v Hostivici.
[…]
V tomto měsíci [červnu] musím též zaznamenat i jednu smutnou událost, a to že dne
24. června zemřel náhle pan Josef Thoma ve věku 55 roků, s nímž jsem byl ve velmi
dobrém a přátelském vztahu.

15

Na rohu parku T. G. Masaryka u hranice a pozemkem pana Tejnora se nacházel věžový transformátor
(první budovaný v začátcích elektrizace Litovic, zbořen byl v roce 1996) a napájecí vedení vedlo
nejspíše souběžně s ulicí Sportovců po kraji pozemku pana Tejnora
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[Antonín Tejnor ml. pronáší projev při své druhé promoci]

V zahradě pokračují naše přípravné práce pro stavbu nového plotu, který bude
drátěnka v rámech na zděné podezdívce, kopáme a vyzdíváme základy pro tuto hradbu.
A dne 30. června jsme začali kopat studnu v zahradě, při níž nám pomáhá p. Bedřich Fiala.
Již druhý den narazili jsme na vodu v hloubce 4 m.
[…]
Dne 1. srpna jsme dali do boudy naše pokosené seno v zahradě, ale v noci přišla
bouřka se silným větrem a ten rozházel boudy, rozlámal stromy, sházel mnoho ovoce
a vůbec tato noční nepohoda přičinila všude mnoho škod.
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Dne 2. srpna podal jsem na národní výbor novou žádost o dovolení odprodat dvě
stavební parcely , a to jednu Kučerovým a jednu Antonínovi, a tím by se zahrada rozdělila
na dva díly a odpadlo by odvádění povinných dodávek, což už je pro nás velmi neúnosné.
Dne 8. srpna jsme začali kosit pšenici, která ale jest zle poškozena ptactvem, takže
bylo nutno požádati o komisi, která když přišla na místo samé, zjistila, že škoda způsobená
vyklováním klasů ptactvem činí nejméně 75 % úrody, a proto doporučila snížit dodávkovou
povinnost o 50 % a proto podal jsem příslušnou žádost na okres; nebylo nám však
vyhověno, a tak třebaže jsme namlátili pouze 150 kg zrní, museli jsme celých 81 kg
odevzdati.
[…]
Dne 13. srpna dostali jsme od okresu zamítavou odpověď na naše odvolání se
ohledně výměry orné půdy v zahradě a proto stanovené dodávkové povinnosti zůstávají
prý v platnosti pro tento rok.
[…]
Dne 17. října nás vyzval O. N. V. Praha, abychom předložili k naší žádosti o prodej
parcel prohlášení, že žadatelé budou do tří let skutečně stavět. Prohlášení bylo sepsáno,
podepsáno a do Prahy prostřednictvím místního nár. výboru odesláno, jinak nemohli
bychom pozemek rozdělit a dětem předat. Také jsem podal žádost o povolení ku postavení
nové hradby v zahradě při okresní silnici, kde již pilně pracujeme, betonujeme a stavíme;
pomáhá nám p. Korynta z Unhoště, který postavil nám z tvárnic podezdívku a krajové
pilířky, a pan Bedřich Fiala, který nám postavil pilířky vratové, kterému jsem zase já
pomáhal natahovat drátěnku a sloupky na jeho parcele. A protože už začíná nevlídné
počasí a z rána jinováče, ukončujeme naše stavební práce.
[…]
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1959
[…]
Dne 7. ledna jsem si podal na okresním úřad v Praze žádost o poskytnutí lázeňské
léčby, kterážto mi byla doporučena – jak bude vyřízena – nevím. Současně jsem urgoval
vyřízení naší žádosti o povolení rozdělit naši zahradu – pozemek čkat. 368/1 na dva díly –
stavební parcely. Byl jsem informován, že žádost byla vyřízena příznivě a také skutečně již
druhý den 8. I. bylo nám povolení doručeno.
[…]
Týž den [8. ledna] zašel jsem ještě na místní národní výbor, předložil jsem povolení
ku rozdělení pozemku a požádal o zrušení povinných dodávek, předepsaných nám na
letošní rok, a to v mnohem větším rozsahu nežli v roce 1958.
[…]
Též jsme zakoupili v Praze 8 q cementu pro jarní práce stavební v zahradě, neboť
v létě bychom jej těžko koupili. A ještě v tomto měsíci [lednu] byl nám učiněn návrh,
abychom pole za mlýnem buďto pronajali a nebo odprodali zaměstnancům min. hutního
průmyslu na zřízení rodinných zahrádek. Po poradě jsme návrh zamítli a nechali pozemek
nadále v obhospodařování místnímu J. Z. D. družstvu. V cementárně v Jenči zakoupili
Kučerovi dva kusy celokruhových skruží na studnu v zahradě. Jendu jsme vrátili panu
Fialovi Bedřichovi, který nám ji zapůjčil při zřizování studny, a druhou použijeme jako
krajní, pod krycí desku.
[…]
Ve středu dne 11. února byla u nás v domě vykonána prohlídka orgány okresního
výboru, která se hlásila jako prohlídka požárních opatření. Závady žádné v domě ani na
půdě domu nebyly zjištěny. Ale zdá se, že účel prohlídky byl jiný. V téže době byly totiž
prováděny domovní a skladištní prohlídky i v jiných domech a nalezené zásoby zboží apod.
byly zabavovány a odváženy, tak jako tomu bylo u našich sousedů, bývalých obchodníků,
kde rovněž nějaké věci byly při prohlídce nalezeny a odvezeny.
[…]
Hned druhý den, t. j. 13. února přijel k nám z Prahy zeměměřič, aby provedl
rozměření pozemku zahrady na dvě parcely ve smyslu daného povolení. Miluška s Josefem
budou míti díl východní o výměře 3 866 m² a Antonín s Dagmar díl západní o výměře
2 893 m² a zbytek u silnice 31 m² a v uličce 145 m² připadne ku veřejnému statku na
ulici. Dělící čára byla vzata podle východní hranice sousedícího pozemku pana Jos.
Náprstka (Špačkovic zahrada a stodola), kterážto byla již zbořena a celý majetek býv.
vlastníků byl jako konfiskát prodán jiným majitelům. Na úzkém pruhu 1 m šíře, který jsme
kdysi Náprstkovům odprodali, je vložena pro nás služebnost, která jest též knihovně
zajištěna.
[…]
Dne 26. III. jsem navštívil pana notáře Procházku, který zde na nár. výboru měl svůj
úřední den, a požádal ho o vyhotovení trhové smlouvy pro Kučerovy a Antonína a Dagmar.
[…]
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A už je zde 1. máj. Petřík jako příslušník pionýrů pochoduje se školou do Jenče, kde
se letos koná hlavní slavnost májová. Dne 9. května jsem objednal u zdejšího komunálu
zhotovení vrátek a dvířek na Antonínovu parcelu v uličce. Materiál potřebný si dáme sami.
Druhý den zabetonovali jsme železné sloupy pro vrata u silnice.
[…]
Přivezli jsme si písek z Chýně za 115 Kčs auto a z Kladna 1 500 kusů bílých cihel,
které jsme rovněž uložili v zahradě.
[…]
Dne 30. června jsme odevzdali na nár. výbor vyplněné dotazníky týkající se odproda
ných parcel pro Antonína a Milušku, ve smyslu notářského ujednání ze dne 11. června.
Nár. výbor má k tomu dáti svoje vyjádření a bude moci být vyhotovena trhová smlouva.
Ze zahrady stanou se dvě stavební parcely, které mají být do 3 roků zastavěny.
[…]
Dne 21. července dostali jsme zprávu z notářské kanceláře, že trhová smlouva bude
připravena ku podpisu dne 23. VII. u nár. výboru v Hostivici, kde bude též nutno složiti
v hotovosti trhovou cenu, jež bude činiti Kčs 1,20 za m², což bude u Kučerů Kčs 4 693,20
a u Antonína Kčs 3 417,60. Sešli jsme se tedy všichni v určenou dobu na stanoveném
místě a po obvyklých formalitách a po přečtení smlouvy notářem jsme podepisovali. Po
podepsání složili kupující strany příslušné obnosy v hotovosti do rukou notáře, který je
opět straně prodávající po opětném přepočítání předal. Tím byl celý tento důležitý akt
skončen. Kupní částku jsem měl sice u sebe, když jsme se vraceli opět domů, ale dlouho
jsme ji u nás nepodrželi, neboť brzy se vrátila tam, odkud byla přinesena – do Kučerovic
úspor, a tak to bylo vše dobré.
Dne 26. července jsme oslavovali naši pouť, ale sami, bez hostů.
[…]
Komunální podnik zhotovil nám z našeho materiálu železná vrátka a dvířka; účtuje
nám za práci Kčs 600,–. Vrátka i dvířka jsme hned zazdili a tak máme i západní stranu
Antonínovy parcely ohraženu.
[…]

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 6
TEJNOR Antonín st. a ml.: Paměti rodiny Tejnorovy 1933–1993

67

1960
[…]
V Hostivici zemřela [v únoru] též paní Magdalena Čermáková, které jsme byli rovněž
na pohřbu.
Ve zdejší obci je nařízeno školení pro civilní leteckou ochranu a tak chodíme na
přednášky do hostince u Prchalů. Jsou to všechno věci známé již z poslední války
a z okupace.
A už ním nastává březen a tu hned na jeho začátku, a sice 4. března zúčastnili jsme
se pohřbu mého bratrance, Matěje Tůmy, bývalého rolníka v Hostivici.
[…]
Dne 6. dubna zúčastnili jsme se pohřbu pana Frant. Příhody v Hostivici a dne 7. 4.
měl pohřeb pan Ant. Kafka z Litovic.
[…]
Dne 12. června se konaly volby do místních, okresních a krajských výborů.
Kandidátka jako obvykle jednotná a nedává se ani do obálek ani nechodili voliči za plentu.
Každý hází kandidátku rovnou do urny.
[…]
Dne 15. XI. zúčastnili jsme se pohřbu p. St. Zpěváčka.
[…]
V listopadu byla zkoušena voda ve všech studních v obci; nechali jsme vyzkoušet
vodu zde doma i ve studni na parcele a oba vzorky nevykazovaly t. č. žádných škodlivých
bakterií, což prý v obci bylo málokde.
[…]
Od spolku „Baráčník“ v Litovicích, od něhož jsem letos 18. září obdržel záslužný
diplom jakožto člen zakládající, dostali jsme oba s babičkou mikulášskou nadílku, a to
šátek a kapesníky. Dárky přinesl spolkový poslíček.
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1961
[…]
Pošta mi doručila [v lednu] vzory tiskopisů pro sčítání lidu, které má býti letos
prováděno, a já mám být jako náhradník sčítacího komisaře, bude li třeba.
[…]
Dne 16. září jsme [na parcele v zahradě] vytýčili stavební body nové budovy, neboť
povolení již bylo okresním úřadem vydáno. Vytýčení provedl projektant a zhotovitel
stavebního plánku, p. Karel Tůma z Jenečka.
[…]
10. listopadu posloucháme radio a v „jazykovém koutku“ slyšíme jméno autora: Dr.
Antonín Tejnor z Ústavu pro jazyk český Č. A. V. Jest to poprvé, co slyšíme tento jeho
zaměstnanecký titul, neboť náš chlapec změnil od 1. dubna t. r. své místo a z pana učitele
se stal vědecký pracovník. Místo obdržel cestou konkursního řízení. Až dosud byl učitelem
na střední škole pro pracující při n. p. ČKD Praha ve Vysočanech, kde však ještě do konce
školního roku pracoval, aby připravil své žáky k maturitním zkouškám.
[…]
První prosincová neděle, z rána slabý mrazík, přes den pěkně a slunečno. Konají se
„volby soudců“. Jdeme do volební místnosti v hostinci u Prchalů (nyní též „U litovické
tvrze“ zvaný), kde nám po odevzdání legitimačního lístku byla vydána kandidátní listina se
jmény kandidátů soudců, kteroužto listinu vhodil každý volič do připravené urny stojící
v sále, t. j. ve volební místnosti. Tím byl volební akt skončen. Volby měly rychlý spád a tak
jsme byli brzy hotovi a šli jsme ještě na parcelu trochu kopat.

1962
[…]
Zima jest poměrně mírná a tak promýšlíme již předem úkoly, které nás čekají. Jest to
stavba nového domu obytného, kterou zamýšlejí prováděti Kučerových. Stavební materiál
je již ve značném množství navezen na staveništi v zahradě a čekáme jenom na příchod
jara, aby mohlo býti s pracemi začato. Ale proto přece nezahálíme; povolením ku rozboření
stodoly, které nám bylo okresním výborem dáno, získáme potřebný kámen do základů
nové budovy a proto již v lednu přikročili jsme ku stržení části krovů se strany jižní.
Postupně potom jsme bourali štít stodoly, který nám dal na 2 000 dobrých cihel, které
jsme očistili a odvezli na staveniště. Potom se rozbořila silná zeď, jež dala mnoho m³
kamene dobrého a suchého, který se rovněž odvozil na staveniště a použije se na základy
budovy. Později potom jsme dovozili na staveniště betonové cihly, které jsme si přes zimu
sami vyráběli doma a jež použijeme na stavbu „soklu“, neboť „bílé“ struskové cihly nejsou
k dostání.
[V průběhu roku byla provedena hrubá stavba a 24. listopadu byl dům pod střechou.]
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[1963]
Nový rok 1963 představil se nám tuhou zimou, která se udržovala po celý leden
a únor a která natropila i mnoho škod a nepříjemností. Působila závady v dopravě na
železnici i na silnicích, byl nedostatek uhlí i elektrického proudu, takže byl proud omezován
vypínáním po určitou dobu dne a k večeru. Až teprve březen přinesl obrat v počasí a zima
trochu polevila.
[…]
Čas se nezastaví a už zde máme březen a 8.–9. začala se zima stěhovat. Nastala
obleva a ze sněhu, který ležel na polích, tvořily se potůčky a posléze byla z toho pěkná
zátopa a v Hostivici se potok tak rozvodnil, že museli zasáhnout k pomocným pracím
i hasiči.
[…]
V obci provádí se znovu školení civilní protiletecké ochrany a já chodím sám, neboť
manželka je na základě lékařského vysvědčení od této povinnosti už osvobozena.
[…]
Dne 10. října přišel na stavbu z komunálního podniku pan mistr sklenář, pustil se do
díla a do večera jsme měli všechna okna zasklena. Budova nyní vypadá, jako by už bylo
všechno hotovo.
[…]
A ještě další události musím zaznamenat v tomto roce. Dne 17. srpna zemřel můj
bratranec Antonín Procházka a měl dne 21. srpna kremaci ve Strašnicích, které jsem se
zúčastnil, a za měsíc, t. j. dne 17. září zemřel v nemocnici v Roztokách Václav Pšenička,
manžel mé sestřenice Marie roz. Procházkové. Zúčastnil jsem se rovněž jeho kremace,
která byla 21. září v Motole. Byl předsedou zdejšího nár. výboru a pro nás byl člověkem,
s nímž jsem v první republice i za německé okupace dlouhá léta spolupracoval, rovněž tak
i za německé okupace byl na zdejším obecním úřadě jako pokladník obecní a i po skončení
války byl dále veřejným činovníkem. Vzpomínám na něho jako na dobrého člověka
a přítele.

1964
[…]
Ku konci měsíce [dubna] jsme museli opravit severovýchodní roh obytné budovy
naší, který byl poškozen vodou, která do zdiva zatékala ze zpola rozbořených chlívků
sousedního majitele, paní Procházkové. Jelikož tento její majetek nalézá se tohoto času ve
správě budov jako majetek národního výboru, obrátil jsem se tam a po komisionelním
vyšetření tato správa budov nařídila, aby chlévky byly zbořeny, aby byl přístup k mé
budově a abych mohl také opravu provésti. Stalo se a tak jsme celý poškozený roh znovu
podezdili a zabezpečili před dalším poškozováním. A ještě jednu stavební opravu jsme
v jarním období provedli, a to že jsme předláždili znovu celou půdu, takže je nyní podlaha
půdy znovu v pořádku.
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[…]
Antonín je spoluautorem čítanky a mluvnice pro učňovské školy.
[…]
Potom přišla pohroma na králíky a tato nemoc se velmi rozšířila po celé obci a i nám
zahynulo více jak 20 králíků.
[…]
Na staveništi vedle omítání postavili jsme dobrou kanalisaci, dokončila se elektrická
instalace, takže v budově už se svítí, a zřídilo se schodiště u hlavního vchodu. To ale už
byla zima za dveřmi a tak 30. listopadu končíme všechny práce a zavíráme staveniště.
[…]

1965
[…]
Náš Antonín vykonal dne 23. II. zkoušku předepsanou pro kandidáty věd.
[…]
V tomto měsíci [květnu] byl jsem v Praze na promoci svého kmotřence Václava
Pšeničky, který studoval ekonomii. Škoda, že jeho otec se nedožil této pěkné chvíle, měl
by ze syna zajisté radost.
[…]
Od 10. do 18. července konaly se ve městě Sobotce upomínkové slavnosti na básníka
a spisovatele Šrámka. Přednášel tam i náš Antonín na théma: Gramatika pro řečníky.
[…]
V prosinci doprovodili jsme na poslední cestě pana Viléma Wernhausera, který byl
náš velmi dobrý známý, ale zaslouženého důchodu se nedožil, neboť zemřel půl roku poté,
co odešel do výslužby.
[…]

1966
[…]
A tak pomalu utíká čas a Kučerovi se chtějí přestěhovat již do vánočních svátků, ale
přece jenom to ještě nejde, a tak vánoce slavíme ještě společně jako minulá léta.
[…]
Končím v tomto roce posledním záznamem, že Kučerovi se po svátcích přestěhovali
již do nového bytu v novém domě a přivítají tam Nový rok.
[…]
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1967
[…]
[V červenci] doma stále co dělat. Opravujeme omítky na hradební zdi u souseda
Zykána, venku na ulici i sokl domu na severozápadním rohu budovy. Práci nám provádí
pan Fiala, zedník.
[…]
Dne 11. října jsem u Kučerů, kde vyměřuje geometr a zakresluje nový dům.
[…]
Také jsme v této době vedli jednání o prodeji Antonínovy zahrady. Nechali jsme
pozemek úředně cenově odhadnout, a to na cenu 19 600 Kčs, zařídili jsme potřebné kroky
na úřadech, dohoda s kupcem byla již hotová (byl to pan Jar. Kalina z Dejvic), ale na
konec pan Ing. z ONV to nedovolil jako zahradu prodat přímou cestou, neboť prý jde
o stavební parcelu v zastavěné části obce a tu nutno převod provésti přes M. N. V. a tento
si klade zase podmínku pozemek do 2 let zastavit a tak z celého jednání nezbylo nic než
trochu zklamání a hořkosti na obou stranách, neboť my pro stáří a nemoc babičky už dosti
těžko zdoláváme a proto Antonín doporučoval prodej. Inu co dělat, musíme prozatím
počkat na jinou možnost. Zamítnutí naší žádosti se stalo dne 6. prosince, kdy pan Ing.
z O. N. V. se byl osobně na pozemek podívat.
[…]

1968
[…]
V sobotu dne 6. I. jsme byli v Hostivici na pohřbu paní Kostřížové a tu asi o 4. hodině
se přihnala silná sněhová bouřka a vítr dosáhl takové prudkosti, že se lidé utíkali schovat
do hřbitovní kaple. Tato větrná smršť trvala asi ½ hodiny a pak se zase počasí uklidnilo
a lidé mohli se vraceti k domovu.
[…]
[V lednu] u Milušky jsem upevnil na vchodu nové popisné číslo jejich domu: 308.
[…]
Z Německa jsme dostali dopis od Grety Jägrové, která vzpomíná na doby strávené
v naší rodině. Je nyní provdána a žije v záp. Německu.
[…]
Obec navezla chodníkové obruby do uličky a nám nastala práce. S Bedřichem Fialou
upravujeme chodník kolem našich parcel.
[…]
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1969
[…]
Doma v rodině vzpomínáme a slavíme dne 8. ledna významné jubileum, a to 70. vý
ročí narození naší milé maminky a babičky Mařenky. Gratulaci poslal i místní národní výbor
a večer přišel pogratulovat Antonín, Miluška a Petr.
[…]
A 22. ledna byl jsem přítomen kremaci pana Josefa Mansfelda, ředitele hostivické
školy a legionáře z první světové války, který se v zaslouženém odpočinku dožil stáří
80 roků.

[Marie a Antonín Tejnorovi v 60. letech]
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V sobotu, dne 28. února r. 1970 začal jsem zapisovat události v naší rodině i ve
městě se přihodivší, do této nové kroniky, kteroužto jsem dostal jako vánoční dárek
k vánocům r. 1969. Tato nová kronika má být pokračováním kroniky prvé a já bych si přál,
aby záznam v této knize mohl se týkat událostí méně tragických, méně bolestných, nežli
jsem musel zaznamenat hlavně za loňský rok, aby zůstaly pouze záznamy dobré a radost
nější. Totéž bych chtěl popřát z upřímného srdce i tomu, kdo v zapisování do této kroniky
bude pokračovat, až já skončím.
Antonín Tejnor
Pokračuji se vzpomínkou na tatínka.
1. 2. 1993 – od roku 1976
Dr. Antonín Tejnor
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1969
[…]
Tak jako když hodiny docházejí a pomalu a zvolna se jejich kyvadlo zastavuje, až
konečně zůstane nehybně stát, tak odevzdaně, tiše a klidně, ničím nerušena, v 10:30 hod.
v pondělí dne 17. března 1969 vydechla naposledy moje drahá Mařenka, naše pečlivé,
starostlivá a dobrá maminka a babička.
[…]
Vypravení pohřbu bylo svěřeno panu Fr. Novákovi z pohřebního ústavu v Dušníkách16
a den pohřbu stanoven na den 21. března 1969 ve 14 hod. odpoledne z kostela v Hostivici
na hřbitov do Litovic, do rodinné hrobky.
[…]
Ještě před vykonáním pohřebních obřadů v kostele sloužena byla zádušní mše za
zemřelou a potom vyšel průvod z kostela po silnici ke hřbitovu. Zúčastnila se i místní obec
Baráčníků v Litovicích, se spolkovým praporem, neboť Mařenka byla dlouholetou členkou
spolku. Také zástupce spolku se u hrobu se zesnulou rozloučil. Byl to soused Lhotský.
Proslov na rozloučenou pronesl i pan farář, který pohřeb celebroval. V kostele zazpívala
Boženka Tomková Dvořákovo „largo“ za doprovodu varhan tak, jak si to Mařenka přávala.
Průvodu vedeného hudbou zúčastnilo se mnoho zdejších17 i hostivických občanů, dostalo
se nám mnoha projevů soustrasti, ale naši bolest nad ztrátou, jež nás potkala, musíme
nést sami.
[…]
Dne 10. dubna jedná Antonín na zdejším N. V. v přítomnosti notáře s manželi
Donátovými o prodeji zahrady.
[…]
Dne 9. května jsem byl přítomen na znovuodhalení pamětní desky F. J. Pelzovi,
bývalému učiteli na zdejší hostivické škole a zároveň tvůrci a skladateli známé sokolské
písně „Lví silou“. Deska byla znovu umístěna na budově Národního výboru, bývala to
škola, kde Pelz vyučoval.18
Dne 10. V. přišel mi pokrývač na opravu střechy u stodoly. Přišel na pomoc i Josef.
Práci jsme zakončili v sobotu 17. května a zaplatili jsme Kčs 500,–.
[…]
A ještě dvě události v obci naší, a to: dne 22. května měl pohřeb pan Josef Jírava,
který zahynul při srážce kolo–motocykl – on jel na kole, střetli se a byl na místě usmrcen.
A dne 26. května zemřel náhle pan František Minařík, oba v blízkém našem sousedství.
A koncem května dne 29. jsme v Praze u notáře podepsali smlouvu, kterou Antonín
a Dagmara kupují ½ domu čp. 41 v Litovicích a tím se stávají spoluvlastníky celého domu.
[…]
16
17
18

Část Rudné
Míněno litovických
Husovo nám. čp. 59
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Konečně dne 10. července byla sepsána trhová smlouva s manžely Donátovými na
odprodej zahrady. Trhová či kupní cena Kčs 23 000,–. Přijela sem k podpisu i Dagmar
a tak snad bude konečně záležitost urovnána.
[…]
A zase nová senzační zpráva z Ameriky oznamuje, že dne 16. července odstartovala
kosmická loď, která má na palubě 3 kosmonauty a má namířeno přímo na měsíc a skuteč
ně také v neděli dne 21. července 1969 v 21 hodin stanuli první lidé, dva kosmonauti, na
půdě měsíce. Třetí kroužil dále kolem měsíce a čekal na jejich návrat.
V ten samý den a čas díval jsem se doma na televizní obrazovku, ale pojednou
nastala v přístroji nějaká závada, neboť obraz zmizel, ale zvuk šel dále. Chvíli jsem čekal,
že se závada sama odstraní, ale když nebyla naděje, že se tak stane, a já jsem si přál
vidět právě to, jak ti první lidé na měsíci přistanou a co bude dále, vypnul jsem svůj
přístroj v bytě , zvuk ihned přestal a já se šel dívat dolů do bytu manželů Seidlových, kteří
se rovněž dívali na obrazovku jejich přístroje. Když byl program s kosmonauty ukončen,
což trvalo asi ¾ hod., poděkoval jsem a šel nahoru do svého bytu. Jaké však bylo moje
zděšení, když jsem otevřel dveře mého bytu. Hustý a čpavý dým se vyvalil proti mně tak,
že jsem nemohl v prvním okamžiku vůbec vstoupit. Teprve za chvíli jsem se odvážil dovnitř
bytu a tu se mi při světle el. baterky naskytl hrůzný obraz zkázy. Televisní i rozhlasový
přístroj úplně ohněm zničené, omítka na zdi za nimi opadaná, stěny, strop, podlaha,
nábytek a vůbec všechno pokryto silnou vrstvou mastných sazí a takové to bylo ve všech
třech místnostech mého bytu, který nebyl vůbec způsobilý k obývání. Musel jsem požádat
manžele Seidlovy, aby mne nechali v jejich bytě do rána přespat. Druhý den ráno jsem
zašel k Milušce a požádal jsem ji i Josefa, aby mi přišli pomoci to nějak uspořádat, neboť
sám jsem byl z toho úplně bezradný. Přišli ihned, a když uviděli tu spoušť, dali se ihned do
práce. Josef ihned zařídil to nejnutnější, to jest vyrozuměl o případu veřejnou bezpečnost
a přivedl zástupce pojišťovny pana Nováka, aby zjistil škodu a sepsal protokol, což se také
stalo. Dále objednal malíře pokojů pana Hofmana, který jako můj kamarád ze Sokola vyšel
mi vstříc a slíbil vymalování bytu. Pan Fiala zedník znovu dal do pořádku omítku opadanou
ze stěny a my ostatní jsme pomáhali, co bylo třeba. […] Tento hrubý úklid nám zabral celý
týden času. Malíř musel všechno seškrábat a omýt, nežli mohl začít s novou malbou.
A když bylo znovu vymalováno a vše umyto, mohl jsem se do bytu znovu nastěhovat. Bylo
opravdu velké štěstí, že jsme nevyhořeli úplně a že celý dům nelehl popelem. Vždyť byl
prohořelý i nábytek, co na něm stály přístroje, a postele se nalézaly ani ne celý metr od
ohniska požáru. Zahájili jsme jednání s firmou „Tesla“, která vyrobila vadný přístroj, neboť
jednoroční záruční doba nebyla dosud prošlá. Firma požádala o zaslání vyhořelých přístrojů
a žádala o vyčíslení dalších škod. Tím bylo zahájeno vyjednávání, které sice nějaký čas
trvalo, ale nakonec firma poslala noví televisní přístroj stejné značky a na úhradu dalších
škod obnos Kčs 2 600,–. Zato pojišťovna s likvidací škod nijak nespěchá, ač i tam jsme věc
upomínali.
[…]
Mimo to byla Dagmar [13. září] na faře v Hostivici, kde kupovala pro antikvariát
knihovnu.
[…]
Zima přituhuje a v neděli dne 21. prosince klesnul teploměr na 22°. Byl jsem
v kostele a bylo poměrně dost lidí na mši sv.
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1970
[…]
V týž den [3. ledna] měl v Hostivice pohřeb pan Norbert Toman, dobrý přítel naší
rodiny.
[…]
Já a Miluška jedeme [5. ledna] do Pardubic na kremaci pana Karla Novotného,
našeho bývalého souseda, který bydlel vedle v domě u Procházků a potom se odstěhoval
s rodinou do Hořic v Podkrkonoší. Zemřel náhle v poměrně mladém věku 54 roků.
A hned nato dne 7. ledna jsem se zúčastnil pohřbu našich občanů Antonína Kolaříka
a Antonína Fišera.
[…]
Také jsem si poslechnul 21. ledna v rozhlase jazykový koutek sepsaný Antonínem.
[…]
V neděli dne 15. března byla v Hostivici v kostele sloužena vzpomínková zádušní mše
sv. za Mařenku a zúčastnili jsme se: já, Antonín, Miluška a Dagmar, neboť 17. březen jest
výročním dnem jejího úmrtí. V tento den jsem také došel na hřbitov a rozsvítil na jejím
hrobě.
[…]
Druhý den 21. března jsme s Miluškou na pohřbu † pí Hofmanové.
[…]
Dne 14. dubna měl pohřeb soused p. Karel Bouša, byli jsme s Miluškou a ovšem, že
jsme šli i k našemu hrobu k mamince. Církevní obřad při tomto pohřbu provedl již nový
pan farář Hlaváček, který byl zde ustanoven za odcházejícího p. faráře Studeného, který
pro nemoc jde do výslužby.
[…]
Chodíme jenom na pohřby, dne 17. dubna měl pohřeb bratr Bedřichův, Václav Fiala
a dne 23. dubna měl v Praze kremaci Václav Kytlík, manžel Emy, rozené Tůmové, která ve
svém dětství žila nějakou dobu v naší rodině.
[…]
V tuto dobu [v květnu] byl utracen i pes Bojar, neboť se stal nespolehlivým a zlým.
Napadl mne i Josefa a po doporučení zvěrolékaře byl 10. června zastřelen.
[…]
Ve středu dne 24. června zemřel v Hostivici bratranec V. Procházka a měl pohřeb
v sobotu 27. odpoledne ve 3 hod. na hřbitově v Hostivici.
[…]
V pátek 26. června byla u Kučerů kolaudační komise. Prohlédla stavbu, sepsala
protokol a výměr bude vydán později.
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V Hostivici opravují kostel, dávají na věž novou krytinu plechovou a na loď kostela
nové tašky. Také na zvonici byl zavěšen nový zvon, který věnoval p. Tomek, býv. rolník
z Jenečka. Zvon posvětil biskup Tomášek z Prahy, který zde též celebroval mši sv., a když
jsme po mši vycházeli z kostela, zazněl již nový zvon čistým jasným hlasem. To vše
organisuje nový p. farář Hlaváček.
[…]
V sobotu dne 25. července poslal mi zdejší nár. výbor gratulaci k mým 75. naroze
ninám.
[…]
V Motole měl kremaci pan Stanislav Kocourek z Jenečka, dlouholetý rychtář zdejších
„Baráčníků“ a 4. září měla pohřeb naše sousedka paní Anežka Řehořová, bylo jí 90 roků.
[…]
Také v tu dobu [v listopadu] dostávám zprávu, že zemřel p. Robert Wagner
z Modlan, je to rodina, kam naše děti Antonín a Miluška jezdívaly na výměnu o školních
prázdninách. Poslal jsem projev soustrasti.
[…]
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1971
[…]
Dne 12. I. jsem byl na kremaci † Vl. Uüberlaye. Byl to můj přítel a spolužák.
[…]
V pondělí dne 18. ledna jedeme autobusem, celá skupina hostivických občanů, do
Domažlic na pohřeb † Heleny Tittelbachové, bývalé paní učitelky na hostivické škole a též
i dlouholeté náčelnice hostivického „Sokola“. Byl jsem požádán, abych se se zesnulou nad
hrobem rozloučil, což jsem tedy formou proslovu učinil jak za školu, tak i za Sokol.
A dne 21. I. má pohřeb † paní Anna Doksanská a hned 23. I. promlouvám nad rakví
náhle zemřelého člena hostivického Sokola, Jana Švihálka.
[…]
Dne 4. února zemřel zdejší občan a náš soused, pan Josef Zykán ve věku 84 let.
[…]
U Kučerů dodělává malíř [Hofman] práci a tak jsem jej požádal, aby mi znovu nabar
vil na bílo sošku „Sokolky“, kterou Mařenka dostala jako dar od Sokola v Hostivici, v den
naší svatby. Učinil tak a Petr obnovil i příslušný věnovací nápis na sošce a nyní je to opět
hezká vzpomínková věc.
[…]
Dne 20. března jedu do Prahy a Antonín mě vzal sebou na filosofickou fakultu, kde
má odpoledne od 1–5 hodin přednášku. Posluchači jsou samí kantoři a mladí profesoři,
vyučující na škole češtině. Byl to pro mne zajímavý zážitek, sedět po tolika létech znovu ve
škole a poslouchat jako kantora vlastního syna.
[…]
Dne 17. IV. jdeme na pohřeb † Václavovi Zpěváčkovi z Jenečka.
[…]
A už zde máme 1. máj. Ten letošní je od rána studený a k večeru přišel silný a stude
ný déšť. V Hostivici je uspořádána manifestace na náměstí před budovou nár. výboru.
V tento den má též pohřeb † p. Dufek ze hřbitovní kaple.
Druhý den je neděle a je taková zima, že jdu do kostela a mám teplý kabát a ruka
vice. 5. května má kremaci † V. Doskočil. Byl jsem též, neboť on nám za války obstarával
pro Mařenku oční kapky „Pilokarpin“, které se těžko sháněly, a on sám byl v té době
zaměstnán v lékárně „Medice“ v Praze a tak nám to pomohl opatřovat.
[…]
Petr je pozván na svatbu svého přítele pana Mirka Kratochvíla, studujícího práv, a tak
opatřil i svatební dárek, a to železnobrodské sklo v ceně 500 Kčs. Je to velmi pěkný dar,
který udělá novomanželům dne 4. VI. jistě radost.
[…]
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Josef mi sdělil, že si mohu v Hostivici v závodě „Union“ zaplatit volné uhlí a že mi ho
přivezou. Dal jsem tam tedy zálohu 500 Kčs a oni přivezou uhlí z Ruzyně z uhelných
skladů.
[…]
V tento čas [v červenci] jsou u Pšeničků zaměstnanci od zasílatelské firmy a pakují
věci rodiny Václava, který nastoupí službu daleko za mořem v brazilském městě Rio de
Janeiro jako obchodní zástupce min. zahr. obchodu. Postěhuje se tam s manželkou
i s malou dcerkou Romanou.
Dne 10. července má pohřeb † Matěj Kučera, zdejší truhlář, který dělal i na stavbě
u Milušky některé práce.
[…]
Nár. výbor poslal složenku na odvoz popele za r. 1971 = Kčs 72,–.
[…]
Dne 6. srpna zemřela zde v domě paní Anna Seidlová. Tím skončena doba její
nemoci, kdy byla upoutána na lůžko a nebyla naděje na uzdravení. Dne 11. srpna jsme se
zúčastnili její kremace v Motole a položili jsme k její rakvi kytici.
Dne 20. srpna jsem byl opět v Motole na kremaci † Václava Doksanského a druhý
den opět kremace v Motole † paní Jiřiny Houbové, vdovy po † Hugo Houbovi, lékaři
v Hostivici, který zde dlouhá léta působil a i naši rodinu vždy léčil.
[…]
V neděli dne 5. září jedu s manžely Kučerovými a s pí učitelkou Zpěváčkovou do
Lovosic na návštěvu bývalé zdejší pí učitelky Skydánkové Kolátorové, která je nyní v domě
důchodců v Milešově pod Milešovkou. Ústav leží v pěkném přírodním prostředí, je to býva
lý klášter a cesta tam i zpět se vydařila. Paní učitelce byla naše návštěva velice milá a tak
jsme vyprávěli a vzpomínali na doby minulé, že nám čas rychle uběhl a museli jsme se
rozloučit.
[…]
Dne 9. XI. byl jsem na kremaci † paní Kučerové Paterové, bývalé prodavačky v dro
gerii v Hostivici.
[…]
Dne 26. a 27. XI. jsou všeobecné volby, tj. do místních, okresních a krajských nár.
výborů, do národní rady a do obou sněmoven. Odvolil jsem hned první den, tj. všechny
kandidátky dal do urny. Naše volební místnost byla zde v hostinci u Prchalů (nyní
„U litovické tvrze“). Dostal jsem ve volební místnosti příslušný počet kandidátek, opodál
byla připravena urna a do té se kandidátky vložily. Bylo to jednoduché a snadné a tím byl
volební akt skončen. Také náš Josef byl jmenován jako člen jedné volební komise, a i když
takové funkce ho nikdy příliš nezajímaly, přece jenom svojí úlohy v této věci se zhostil.
[…]
Ještě ku konci roku 30. XII. jsem byl na kremaci p. Patery, který zemřel brzy za svojí
manželkou ve stáří 83 roků.
[…]
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1972
[…]
Jako první zemřelý v tomto roce u nás je paní Karla Horáková, manželka V. Horáka,
tesaře z Litovic.
[…]
Mráz drží a tak i zdejší zamrzlý rybník je plně obsazen a ozývá se tam odtud plno
halasu a výskotu, mládež bruslí, sáňkuje a hraje se pilně i hokej.
[…]
Druhý den v sobotu dne 22. I. má pohřeb † p. Josef Arnold, úředník fin. odboru
Okresního výboru v Praze 6. Zemřel ve stáří 60 roků a bral právě dvakrát svůj důchod.
[…]
V pátek jsem jel na kremaci † p. Ladislavu Werknerovi.
[…]
V Hostivici zemřel [v únoru] pan Václav Fišer ve věku 78 r. Na pohřeb nemohu a tak
pošlu kondolenční dopis. Jezdívali jsme spolu vlakem do zaměstnání. Byl to dobrý
kamarád.
[…]
Dne 28. března v noci se přihnala silná bouřka a bylo poškozeno i elektrické vedení
a tak jsme byli beze světla a závada byla odstraněna až druhý den.
[…]
A už je zde 1. máj, je studený a větrný. […] V Hostivici bude projev v parku, kam má
přijít průvod občanů.
[…]
Červenec jsem načal účastí na pohřbu paní Chlupaté z Hostivice, manželky bývalého
rolníka a starosty obce a starosty Sokola, která zemřela ve věku 83 r. Byla hojná účast.
[…]
V sobotu 8. července měla pohřeb paní Žaludová z Litovic, která zemřela náhle při
práci v 75. r. stáří.
[…]
Byl teplý slunný den [9. července] a náš litovský rybník plný koupajících se lidí. A při
koupání zde utonul 19 roků starý Rudolf Vlasák. Hledali jej, když jeho matka oznámila na
bezpečnosti, že se nevrátil domů. Jeho mrtvolu vylovili za 4 dny.
[…]
Ve čtvrtek dne 5. října měl kremaci pan Theodor Žihla, zdejší soused a tesař, byl
jsem též na pohřbu.
[…]
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V pátek dne 13. října mi pošta doručila úmrtní oznámení, že zítra v sobotu 14. října
ve 13 hod. má kremaci Ema Tůmová, provd. Kytlíková, po druhé Stránská. Smrt si našla
se svým druhým manželem v bytě a v plynu. Byli jsme všichni překvapeni, neboť Emu
jsme znali a prožila v naší rodině jako sirotek a „obecní dítě“ téměř celý rok s našimi
dětmi, my jsme jí také vystrojili první svatbu a nyní sama uzavírá svůj život ve svých 49
letech a zanechává zde dvě dcery Janu a Alenu, obě již vdané.
[…]
V zahradě je ještě starý odpadový materiál (rum), který zbyl ze stavby, a protože
obec chce zřizovat nový chodník v této ulici (prý kvůli mateřské školce), zaváží silniční
škarpu a tak Josef tam tento rum starý též odvozil.
[…]
Petr si [v listopadu] přinesl odznak jako člen B. S. P., t. j. brigáda soc. práce, tyto
útvary jsou tvořeny na všech pracovištích a jsou propagovány v tisku, rozhlase i v televisi.
[…]
V Hostivici pořádají slavnostní akademii na počest 80. výročí založení „Sokola“ v Hos
tivici. Jarka Kučera mne přišel pozvat, ale musel jsem se omluvit pro svůj zdravotní stav.
[…]
Na Sylvestra přijel Antonín na poledne a jedeme po obědě do chalupy19 zatopit.
Cestou jsme vzali sebou pana Bedřicha Fialu. Sedíme a hovoříme o tom, že by Antonín
chtěl provésti v domě některé adaptační práce jako kloset a koupelnu, a to tak, že by
upotřebil prostor bývalého špýcharu, který již neslouží svému účelu a může tedy být využit
pro adaptace. Architekt p. Girsa z Prahy pořizuje příslušné plánky. Pan Fiala přislíbil, že by
případně s prací zednickou pomohl. Až budou plánky hotové, znovu se o věci bude jednat.

19

Míněn dům čp. 41 (U Sádek čp. 661); od nemoci v dubnu 1972 žil Antonín Tejnor st. u své dcery
v ulici Sportovců
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1973
[…]
Ve čtvrtek dne 18. ledna jsem šel na pohřeb paní Jarmile Jiravové, roz. Burgrové,
která zemřela náhle po záchvatu mozkové mrtvice v 65 letech svého života.
[…]
Antonín přivezl plánky na stavební úpravy v našem bytě a chce, abych mu sjednal
schůzku se stavitelem Volkem, sjednal jsem toto na neděli 28. ledna a věc jsme projednali
též s naším osvědčeným zedníkem panem Bedřichem Fialou, který přislíbil, že bude pro mě
na této adaptaci bytu pracovat, což je pro nás věc velmi důležitá, neboť o toto řemeslo je
stále veliká nouze.
[…]
V tento den [v pátek 23. února] přivezla Dagmar z Ruzyně stavební materiál. A v ne
děli 25. února započalo stěhování ze špýcharu. Přijel Antonín, Dagmar, Lukáš a přišel i pan
Fiala. Pracovalo se po celý den. Přehlédli dovezený materiál a přiobjedná se ještě další,
potřebný pro stavbu. […] My s panem Fialou začínáme bourat příčku dělící spíž a špýchar.
Pracujeme celé odpoledne od 2–6 hod. A tak vlastně začíná práce na adaptaci bytu. Denně
vždy odpoledne a v sobotu a v neděli po celý den. Bourají se otvory pro nová okna
a odpadového materiálu je plno na dvoře. Máme vypůjčený rumpál od mého kamaráda
Foubíka a tak máme usnadněnou práci. Také sháníme ostatní řemeslníky. Elektrikáře,
instalatéra a tesaře. Nechal jsem dovézt z Chýně písek a potom říční písek z Chržína. Nové
dřevěné schody na půdu se uvolil udělat zdejší panský kolář p. Psota. Práce instalatérské
jsem zamluvil u p. Kubra a elektriku shání Antonín u zdejšího komunálu. Také nám
pomáhá p. V. Seidl, náš nájemník, hlavně připravuje maltu. Také Petr přichází na pomoc
hlavně na ty práce těžší jako dávání překladů na nová okna a stavění trubkového lešení,
které nám zapůjčil p. Lad. Linek. Já už zůstávám bydlet zde ve starém domě. V bytě je už
plno prachu a všude se to roznáší, ale není vyhnutí.
Počasí ani v březnu není jiné, občas v noci slabý mráz, ale jinak sucho, neprší a ve
studních je málo vody, takže pro větší spotřebitele, závody a školy, se potřebná voda
dováží cisternami a pouští se do studní, což se děje denně např. v hostivickém hotelu
(u Neradů) a ve škole.
[…]
Doma pokračují stavební práce, odstranila se stará podlaha na špýchaře, prkna jsou
špatná, ale trámce ještě dobré.
[…]
V pondělí dne 26. března jsem si byl na poště pro balíček. Syn naší Grety, Volker
Korndörfer mi poslal 30 ks viržínek. Zaplatil jsem 14,60 Kčs clo, neboť balíček byl posílán
ze záp. Německa. Píše, že chce přijet letos do Československa na dovolenou a zda by zde
mohl přenocovat. Antonín mu napíše, že může přijet.
[…]
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Ve stavebních pracích pokračujeme. Stavíme nové příčky a zazdíváme železná futra.
Betonujeme části podlah. Máme podbity a zrákosovány znovu stropy. Čekáme už jen na
instalatéra a elektrikáře. Jakmile oni budou se svými pracemi hotovi, můžeme i my v práci
pokračovat. Máme toho ještě hodně, co chystáme provésti ještě letos, ale zbude toho
ještě dost na příště. Nabouraný materiál drobný odvezl nám Jiří Novák na skládku, kámen
zatím skladujeme za stodolou na zahrádce.
[…]
K nám přišli zase ve čtvrtek dne 12. dubna instalatéři a dali se hned do práce dle
návodu pana Kubra. A později přijeli i elektrikáři a natáhli nový kabel pro motorovou
přípojku. Použili nástřešník na domě u Prchalů (hostinec u tvrze). Znovu dne 13. dubna
padá silně sníh a musíme jej odklízet a prohazovat chodníky a cesty po dvoře. Také
z Ruzyně přivezli různý stavební materiál.
[…]
Zazdili jsme skříň pro elektrické desky, hodiny, pojistky apod., a to u schodů ve
starém bývalém okně, ale pan Vaněček odmítl nám připojit počítací hodiny a tak musíme
bourat znovu na jiném místě. Velmi nás to zdrží v další práci, ale co můžeme dělat, když
ouřední předpis to prý nedovoluje u schodiště umístit, a tak se musíme podřídit my.
[…]
V Hostivici se slaví 1. máj velkým průvodem a manifestací v parku na náměstí.
Zúčastňují se i okolní obce Středokluky a Zličín.
Už však druhý den nastala normální doba a znovu pracujeme v adaptačních pracích.
[…] V pátek dne 11. května přišli elektrikáři a provádějí novou instalaci elektr. rozvodu.
[…] Ve středu 16. května vyzkoušeli instalatéři nový rozvod vody a my můžeme dělat
podlahy.
Ač v noci na 17. května byl z rána silný jinováč, vystoupil teploměr v pondělí dne
21. května na 35° jako ve žních. Večer se ale zato přihnala silná bouřka s hromobitím
a s blesky velikými, ale deštěm mírným. Světlo nesvítilo po celou noc.
[…]
Také elektrikáři pracují a ukončují svoji práci. Zřídili jsme nové osvětlení na pavlači
a na schodišti. Zazdíváme po nich vše, co bylo vybouráno.
[…]
V zahradě začali Bryndovi sušit seno a tak letos poprvé beze mne. Mám ovšem doma
práci se zedníkem a musím denně pro nás vařit a chystat svačiny i obědy, neboť pracuje
me po celý den. Také pan Psota, mistr kolářský, pracuje zde na úpravě schodů na půdu.
Komunální podnik Union poslal fakturu za elektr. práce na obnos Kčs 4 870,–, který jsem
7. června poštou zaplatil.
Také jsem poslal blahopřejný telegram novomanželům Kučerovým z Hostivice (syn
Jaroslava a Boženky Kučerových).20
Týž den (7. VI.) byla zde autem na silnici u sv. Jana zachycena autem dívka asi
14letá, Libuše D[***], a utrpěla těžký úraz, takže musela býti převezena do nemocnice
v Praze. Událost vzbudila v obci velký rozruch.
20

Rodiče zpracovatele přepisu
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[…]
V pondělí 25. VI. dodělal p. Psota schody na půdu a my s p. Fialou jsme provedli
zadláždění kolem vchodu, tím je tato práce ukončena na půdě. Dole doděláváme
elektrickou instalaci pro světlo do kvelbu, do sklepa a do stodoly. Zakoupil jsem pro tento
účel svítidla a žárovky celkem za 200 Kčs.
[…]
V sobotu dne 30. VI. přistavil nám Ivan Souček na dvůr velký valník, který jsme
naložili vrchovatě starou slámou z oplotně stodoly. Pomáhal nám p. Fiala. Tak nyní máme
oploteň čistou a můžeme tam dávat materiál, který vykopáme ze žumpy.
[…]
V úterý dne 3. VII. jsme vybourali již futro u starého vchodu na špýchar a zazdíme
tam okno. Konečně v pátek dne 6. července dokončujeme poslední zednické práce zde
nahoře a p. Fiala půjde pracovat někam do Řevničova. Ještě jsme vyznačili prkny obrys
žumpy, kterou nám vykopá p. Čermák z Hostivice (kopal též základy u Kučerů), kterého
jsem na tuto práci sjednal.
V úterý dne 10. července byl pro mne rušný den. […] Pan Kubr si přivezl montážní
materiál na dodělávku instalačních vodovodních prací. Pan Vaněček nám namontoval
jednak spínací hodiny a potom vyměnil počítací hodiny za dvojukazovací počítadlo.
[Pokračuje podrobné líčení všech stavebních prací, které pak probíhaly i v roce
1974.]
[…]
[6. září] pěkné počasí trvá. Lidé se ještě koupají ve zdejším rybníce.
[…]
Z obce přinesli [v říjnu] nová domovní čísla. Nyní bude u nás čp. 41 a číslo orientační,
t. j. uliční 1. U Kučerů 308 a uliční rovněž 1.21
[…]
Škoda, že mi zdraví nedovolí, abych mohl jít do kostela v Hostivici na půlnoční mši
sv., tak jako jsme chodívali i jiná léta.
[…]

21

Čísla popisná byla modrá, orientační červená
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1974
[…]
Vždyť zítra je obyčejný všední den a všichni musí po svých povinnostech do práce.
Jenom já budu opět sám v celém domě. Zbývá mi jenom malá činnost urovnávat a uklidit
trochu v bytě a nějaké to čtení. Antonín mi přinesl knížky „Supové Mexika“, kterou
z německého originálu přeložil a byla vydána nakladatelstvím „Albatros“.
[…]
Dne 14. ledna posílám splátku na domovní daň z čp. 41 na letošní rok v částce
Kčs 171,–.
[…]
Posílám poštou obnos Kčs 48,50 jako pojistku na dům čp. 41 na rok 1974.
[…]
Jsou svátky, je pomlázka, ale dnes už nechodí děti hodovat, už prý je to přežitek
a tak i tento starý hezký zvyk vymizí.
[…]
Z Prahy jsem dostal dopis od redaktora Karla Kašáka a v něm novinové výstřižky
z roku 1936, kde se píše o obci Litovice a starostovi obce a členech zastupitelstva. Je to
zajímavé číst a zařadím to do kroniky.22
[…]
V sobotu 22. VI. měl pohřeb pan stavitel Antonín Hakl, zemřel ve stáří 90 roků. Poslal
jsem kondolenci, neboť na pohřeb jsem nemohl se odvážit.
[…]
V zahradě Bryndovi si posekali trávu na sušení, ale stálé deště nedovolují to usušit
a sklidit. Už dlouhá léta nebyla tak mokrý červen a červenec, říkají lidé.
[…]
Jaký bude srpen? Ovoce se ukazuje málo a žně by potřebovaly slunce a teplo. Zatím
to ukazuje pár dní v prvém týdnu. Jest slunečno a oteplilo se, takže vidím i lidi, co se chodí
do rybníka koupat.
[…]
V sobotu 17. srpna bylo po celý den horko a k večeru se přihnala silná bouře
s vichřicí a krupobitím, trvalo to asi ½ hodiny, ale škody natropila dost. Byl přerušen i el.
proud až do 11 hod. v noci. Stromy byly polámány, ovoce otlučeno a sráženo se stromů,
obilí, brambory i řepná pole zle poškozena.
[…]
Toník se dne 18. září šel přihlásit na nár. výbor v Hostivici k trvalému pobytu ve
zdejší obci, aby mohl dostat slevu na jízdy autobusem.
22

Výstřižky v kronice nejsou vloženy
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V Jenečku zemřel můj spolužák a kamarád Jaroslav Foubík. Jeli do lesa na houby
a domů už živý nedojel, zemřel po cestě náhle.
[…]
V pátek 8. XI. v pátek měl pohřeb Bohouš Hájek (78 roků), zajelo ho auto na hl.
silnici v Jenečku.
A ještě jedna smutná událost vzrušila veřejnost zdejší obce. Mir. P[***], mladý
vdovec, 52 r., vzal si život tím, že nechal v garáži unikat otravné plyny z auta a zůstal ve
voze. Zanechal tu 2 děti a matku. Příčinu tohoto činu nikdo nevysvětlil. Inu, kdo může za
osud.
[…]
Antonín mi poslal po Dagmar knížku: Antal Stašek – Povídky z hor. Vyšla v nakl.
Albatros a Toník k ní dělal ediční poznámku a vysvětlivky.
[…]
Jako významnou událost v rodině sluší zaznamenat, že v úterý dne 3. XII. 74 byl
v staroslavné aule Karlovy university po úspěšném skončení studia promován můj vnuk
Lukáš Tejnor. Byl jsem této slavnostní události též účasten, neboť mě tam Toník dovezl
autem pana Štindla. Rád jsem Lukášovi pogratuloval. Ale musí hned dne 5. XII. narukovat
na vojnu. A tak se opět začíná nová etapa jeho života.
[…]
Zato ale v neděli dne 29. prosince se zvedl silný vítr, který sesílil na vichřici a mnohde
nadělal značné škody. Také bylo poškozeno elektr. vedení a obec byla až do 10 hod. v noci
beze světla.
[…]

1975
[…]
Došlo mi poštou oznámení, že 10. III. zemřela paní Růženka Kožušníková, odb. učit.
v. v. v Hostivici, ve věku 85 roků. Byla to naší rodiny dobrá známá a Mařenčina přítelkyně
ještě za svobodna, ze Sokola v Hostivici. Bůh dej jí lehké odpočinutí.
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1976
Tenhle rok už náš drahý tatínek kroniku psát nemohl. Umřel 27. února 1976 na
srdeční asthma. […] Na pohřbu na litovickém hřbitově se s ním nad hrobem rozloučil za
Baráčníky pan Lhotský, za sbor pro občanské záležitosti pan Jež, Květin otec, za církev
P. Karel Boba.
Smrt byla milosrdná alespoň v tom, že se tatínek nedožil velké tragédie, která
postihla naši rodinu v červenci. Petr Kučera se na pozvání svého kamaráda Jaromíra Krato
chvíla vypravil letadlem do Bratislavy. Při přistávání se letadlo zřítilo do slepého ramena
Dunaje. Mirek Kratochvíl byl vymrštěn do zavazadlového prostor, který zůstal čnět nad
hladinou, a tak mohl být zachráněn. Petrovo tělo našli až po několika dnech a při kremaci
ve Strašnicích ho rodičům podle jejich přání ani neukázali. Nad rakví se s Petrem rozloučil
P. Václav Filip, farář z Ořechu. Projev byl otištěn v Katolických novinách.
[…]
Lukáš sloužil na vojně ve škole Sboru národní bezpečnosti na Kladně. Odtamtud
nastoupil místo profesora na gymnáziu v Praze 4, Na vítězné pláni, nedaleko Gottwaldova
(Nuselského) mostu. Dagmar působila nadále v antikvariátu v Dlážděné ulici a já jsem
působil v Ústavu pro jazyk český v oddělení jazykové kultury a terminologie. Byl jsem také
vědeckým tajemníkem Mezinárodní terminologické komise lingvistické (předseda: prof.
Alois Jedlička – po prof. A. V. Isačenkovi, který emigroval, členové: prof. R. Auty z Anglie,
prof. Paul Garde z Francie, prof. L. Andrejčin z Bulharska, prof. W. Doroszewski z Polska,
prof. Sudnik z Běloruska, prof. Pavle Ivić ze Srbska, prof. Tine Logar ze Slovinska,
prof. Rudolf Ružička z NDR, doc. Ala Bagmutová z Ruska, prof. O. B. Tkačenko z Ukrajiny,
prof. Brozovič z Chorvatska, prof. Jozef Růžička ze Slovenska, prof. Jentsch z Budyšína za
Lužické Srby). Zvlášť důvěrně jsem se spřátelil s prof. Gardem a vzájemně jsme se potom
navštěvovali. Také jsem se stal výkonným redaktorem bohemistického časopisu Naše řeč.
[…]
V červnu podnikl Lukáš s přáteli výlet do Rumunska, do jeho hornaté části. Při cestě
zpátky byl ve vlaku okraden.
[…]
V nakladatelství Albatros vyšel v redakci Jarmily Rosíkové ve II. vydání 3. díl románu
Tekumseh od Fritze Steubena (Gerharda Witteka), který jsem přeložil v letech 1964–66.
V Hradci Králové vyšla má brožura Chvála jazyka. V Naší řeči mi vyšel článek Anglicismy
v odborném vyjadřování a recenze dvou popularizačních knížek o českém jazyce.
V Jazykovědných aktualitách recenze Slovník jazykovědy a několik příspěvků v časopise
Hádanka a křížovka (s jazykovědnou tematikou).
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1977
[…]
Filozof Jan Patočka, můj vysokoškolský učitel a kolega z ústavu, po dlouhém výslechu
na Státní bezpečnosti 13. 3. 1977 zemřel.
[…]
Napsal jsem do Jazykovědných aktualit roč. XIV, č. 2, str. 49–60 stať Význam, obsah,
smysl a do časopisu Hádanka a křížovka drobné články s jazykovědnou tématikou. Vedl
jsem také pracovní skupinu vědeckých ústavů, kde jsem se spřátelil zejména s dr. Václa
vem Mouchou z Archeologického ústavu ČSAV.
[…]
V červenci jsem na XXII. Šrámkově Sobotce přednášel o kultuře mluvených projevů.
[…]
Dagmar sváděla v antikvariátě zápas o kocoura Roberta, kterého chovali v prodejně
a na nějž si jeden zákazník stěžoval, že na něj „juká z regálu“.
[…]
V prosinci zemřel můj bývalý učitel Josef Lundák.

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 6
TEJNOR Antonín st. a ml.: Paměti rodiny Tejnorovy 1933–1993

90

1978
[…]
V únoru 1978 jsem se zúčastnil mezinárodního sympozia o vědecké terminologii
a o neologismech – ve Varšavě. Byl jsem zvolen do předsednictva a pronesl jsem projev
do Polské televize. V dubnu jsem v Typografii uveřejnil nekrolog Za akademikem
Havránkem, v časopise Národní výbory jsem měl několik jazykovědných drobností a také
v Naší řeči. Mé jméno se objevilo i v německém časopise pro překladatele Babel. V květnu
1978 jsem přednášel o kultuře mluvených projevů v Lounech. Na toto téma jsem
přednášel i na novinářské fakultě a v různých podnikových institutech.
[…]
V nakladatelství Pressfoto vyšel 3. díl slovníku Co je co, kde jsem spolu s J. Macha
čem a M. Churavým napsal kapitolu Jazykověda, kterou v recenzi velmi kladně zhodnotil
ve Slově a slovesnosti dr. Miloš Dokulil.
Na XXIII. Šrámkově Sobotce jsem přednášel o kultuře veřejných mluvených projevů.
Referovala o tom hradecká Pochodeň (1. 8.) a uveřejnila fotografii z tohoto semináře.
Pracovní skupina vědeckých ústavů se scházela za mého předsednictví na
ministerstvu školství v Karmelitské ulici. Pracovali v ní manželé Eugen a Emilie Pleslovi,
Ilona Páclová, Jan Kasan, Zdena Hrušková, Slavomír Utěšený, Václav Moucha, M. Fridrich,
J. Hrala, M. Sádlíková, Jiří Mašek, Miloslav Kudelásek, Václav Alda, Zdena Hrušková,23
Vlasta Dvořáková, Václav Brouček, Ivana Pajdarová, Adéla Křikavová, dr. Krůta, dr. Knob
loch aj.
Konečně také už vyšel v nakladatelství Academia I. díl čtrnáctijazyčného konfrontač
ního Slovníku slovanské lingvistické terminologie, který jsme řadu let připravovali. Ve
Svobodném slově jsem uveřejnil článek o srozumitelnosti našich novin. V Hostivickém
měsíčníku vyšel můj článek Ruce, protestující proti zdejšímu vandalismu. Také jsem před
nášel pro Čs. vědeckotechnickou společnost v Praze o terminologii v oblasti výpočetní
techniky. V časopise Národní výbory jsem publikoval různé jazykovědné drobnosti.
František Nepil o mně a Mirkovi Roudném vytvořil feuilleton Povolovací dekret. Úsměvně
komentoval, že jsme mu dekretem povolili mluvit nespisovně, kdykoli se mu zachce.
[…]

23

Uvedena dvakrát
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1979
[…]
Marně jsme posílali úředně ověřená pozvání Věře Kornějevně Aničenkové, s níž jsme
se seznámili v Oděse. Ani tentokrát nedostala povolení k výjezdu. František Nepil mě
citoval ve feuilletonu O názvech ulic (Rozhlas 12. 2.). Blahopřál jsem k narozeninám prof.
Josefu Vachkovi a dostal jsem od něj milé a srdečné poděkování. Znovu jsem přednášel
pro Čs. vědeckotechnickou společnost o terminologii.
Každé pondělí odpoledne jsme se scházeli „pod malými parohy“ v hospodě U zlatého
tygra v Husově ulici. Chodil tam Oldřich Hrejsa, Miroslav Adam, Antonín Kubík, Antonín
Pěkný, Rudolf Fita, Jana Adamová, Radka Hlaváčová, Bedřich Tuháček, Vladislav Mertl,
Zdeněk Kosman a jiní přizvaní hosté, např. Jaroslav Machač, Miloslav Churavý aj. U vedlej
šího stolu sedával Bohumil Hrabal. Říkávali jsme si Malí paroháči a prožili jsme spolu
mnohé radostné chvíle.
[…]
V červenci se pořádalo v Horním Žlebu u Šternberka závěrečné kolo češtinářské
olympiády. Organizovala ji Mařenka Čechová z filozofické fakulty, Karel Oliva z ÚJČ a Zorka
Světlíková z ÚDP. Já jsem byl v porotě spolu s Evou Prodělalovou. Toho roku tam byly
i dívky: Hana Fišerová, Eva Marousková, Helena Siropolková, Alice Josková aj. Jako
pomocní vedoucí působili Jiří Svoboda a zpěvák Josef Prudil. Uveřejnil jsem zprávu o této
olympiádě v časopise Rodina a škola.
[…]
Měli jsme kočku jménem Satanella (Satuša). Byla celá černá jako její otec Čert.
Knihu Čeština za školou, na níž jsem se podílel, jsem poslal herečce Janě Štěpánkové
do Vinohradského divadla. Dostal jsem milé poděkování a naše přátelské vztahy, uzavřené
po vydání Tekumseha, se dále rozvíjely.
Ve Zpravodaji Šrámkovy Sobotky jsem uveřejnil článek O frázích. Vstoupili jsme do
Společnosti bratří Čapků.
[…]
Dagmar stále rozšiřovala sortiment své prodejny. O různých cenných věcech
referoval Jaroslav Kopš ve Večerní Praze (20. 3.). V květnu uspořádali v Dlážděné ul.
výstavu grafických prací brněnského režiséra Karla Fuksy (ref. Rovnost, 5. 5.). Informativ
ní článek Petra Kovaříka spolu s fotografií antikvariátu otisklo pod názvem Kouzelná obálka
Svobodné slovo (15. 9.). Pokračováním byl článek Objevy na pokračování (Svobodné slovo
12. 1. 80).
O velikonocích nás navštívili Erhard a Rosemarie Wittekovi. Je to spisovatel Fritz
Steuben, autor Tekumseha, Přinesl mi Wahrigův slovník, Rosemarie přivezla Dagmaře
kožich. V časopise Rodina a škola jsem otiskl článek o češtinářské olympiádě. Ve
Zpravodaji Šrámkovy Sobotky článek o frázích. V Albatrosu vyšlo 2. vydání mého překladu
Tekumseh IV. díl. V Hradci Králové vydali mou publikaci O kultuře mluvených projevů.
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1980
[…]
Hostivice měla při sčítání lidu 4 272 obyvatel.
[…]
V červnu zemřel Václav Chalupa, svérázná litovická postava, zvaná Venca Brácha.
[…]
V časopise Český jazyk a literatura jsem publikoval stať K metodice vyučování slovní
zásoby.

1981
[…]
V říjnu byl náš dům vyloupen třemi cikánskými výrostky, Dušanem a Štěpánem
O[***] a J. S[***] z Jenečka.
[…]
Paní učitelka Anežka Zpěváčková oslavila 26. 2. své osmdesátiny. Napsal jsem jí
sonet, který ji velmi potěšil.
[…]
Stal jsem se členem redakční rady Hostivického měsíčníku a publikoval jsem tam
články ke Dni učitelů a k Měsíci knihy.
[…]
V červnu jsem na XXV. Šrámkově Sobotce přednášel o jazykové kultuře a v Českých
Budějovicích pro předsedy sborů pro občanské záležitosti.
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1982
[…]
V lednu byl soud s pachateli loupeže u nás (Dušan O[***] a spol.), ale výsledek jsme
se vůbec nedozvěděli. Potom jsme dali vsadit do všech našich oken mříže. Provedl to
místní kovář Miloš Melichar.
[…]
Jana Štěpánková nás pozvala na představení Poslední záblesk od Jamese Aldridge,
zachycující okamžiky ze života Ernesta Hemingwaye a Scotta Fitzgeralda. Po představení
jsme poseděli v Divadelním klubu s Janou Štěpánovou a jejím manželem, režisérem
Dudkem.
[…]
Od městského výboru Socialistické akademie jsem dostal čestné uznání za přednáš
kovou činnost.
V říjnu jsem se zúčastnil zasedání Mezinárodní komise pro terminologické neologismy
ve Varšavě. Provázela mě tam dr. Halina Statkiewiczová a ukázala mi památný hřbitov
s tisící planoucích svící na památku důstojníků zastřelených v Katynu.
V časopise Socialistický směr (nár. soc.) jsem uveřejnil článek O češtině schůzovní.
Ve Svobodném slově jsem referoval o češtinářské olympiádě pod titulkem Čeština trochu
jinak. V Albatrosu vyšel můj překlad německých vědeckofantastických povídek Setkání ve
světle.
20. 11. se po 40 letech sešli kamarádi nasazení u Luftschutzu v Kielu v letech
1942/43.
[…]
Ve Svobodném slově uveřejnila Radka Kvačková se mnou interview (1. 12.). Text
jsem však musel přepracovat, protože autorka zkreslila obsah.
[…]
O Dagmařině prodejně referovala Neue Prager Presse (28. 1.) a časopis Záběr, dále
pak časopis Květy (4. 2.).
[…]
8. 10. chytili v krámě zloděje Karla F[***] z Hostivice, Rudé armády [***].
O Lukášově keramickém kroužku referoval Martin Pilný v ABC mladých techniků a pří
rodovědců. Také o něm psali v Květech (15. 12.) a v Lidové demokracii.
SPN vydalo 1. vyd. učebnice Český jazyk pro odborné školy (Tejnor, Hlavsa,
Sedláček, Uhlíř).

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII – řada C – svazek č. 6
TEJNOR Antonín st. a ml.: Paměti rodiny Tejnorovy 1933–1993

94

1983
[…]
Do Naší řeči napsal hodnotící článek k mé šedesátce dr. Jaroslav Kuchař, do Českého
jazyka a literatury dr. Naďa Kvítková, do Šrámkovy Sobotky dr. Stich.
[…]
Vyšla publikace O české terminologii (B. Poštolková, M. Roudný, A. Tejnor, nakl.
Academia), recenzi přinesla Práce (A. Polívková), Kultúra slova (J. Masár).
[…]
K otevření [hostivického] zámku byl 27. 6. vydán Pamětní list. Úřednice Š[…], dcera
[***], se dopouštěla ve spořitelně malverzací, takže se musela dělat mimořádná kontrola
vkladních knížek.
Koncertovali u nás: Corni di Praga, recitovala Regina Rázlová.
[…]
O Dagmařině prodejně psali v Dikobrazu (27. 4.), ve Večerní Praze (15. 9. a 19.12.).
V Hradci Králové vyšla moje brožura O kultuře mluvených projevů.
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1984
[…]
V Hostivici tento rok koncertovali: Naďa Šormová, Marie Veselá, Jiří Ruml (30. 1.),
klavíristka Dagmar Šimonková (5. 3.), xylofonista Beno Havlů a klavírista Roman Rod
(27. 6.), Doležalovo kvarteto (10. 9.), České trio (2. 11.), Václav Hudeček (22. 11.), Trio
české hudby (30. 12.). Koncerty pořádalo Městské kulturní středisko ve spolupráci
s Kruhem přátel hudby, jehož předsedou byl dr. Slavomír Plicka, já jsem byl místo
předsedou a řadu koncertů jsem později zahajoval.
Také výstavy se na zámku pořádaly, šperkařka Jaroslava Pazderová, malířka Nora B.
Vlášková a malíř Jaroslav Šolc.
[…]
Večerní Praha přinesla článek o objevu Doubraviovy Historie české a přivázané kroni
ky Aenea Silvia z roku 1575. 5. 10. přinesla článek Poklady na půdě, upozorňující na
prodej různých archiválií v Dlážděné ulici.
[…]
Richard Huk, syn mého bývalého žáka, napsal o Lukášově keramickém kroužku do
Práce článek Sůvičky s maturitou (13. 3.). Svou keramiku vystavoval Lukáš na X. salónu
mladých výtvarníků v Bruselském pavilónu Parku kultury a oddechu a na III. setkání ve
Valdštejnské zahradě.
V Pressfotu vyšlo II. vydání slovníku Co je co (moje kapitola: Jazykověda). SPN
vydalo v pěti vydáních krátce za sebou Český jazyk I–IV (Tejnor, Čechová, Hlavsa,
Svoboda), také k nim vyšly brožury, Metodický průvodce (v letech 1984–87). V Albatrosu
vyšlo II. vydání mého překladu Fr. Genstäcker, Pevnost u solného brodu.
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1985
[…]
V hostivickém zámku koncertovali: houslista Čeněk Pavlík, klavírista Ivan Klánský,
zpěvačka Marcela Machotková, barytonista Václav Zítek, klavírista Jiří Pokorný, Pražské
dechové kvinteto, Václav Snítil (housle) a Helena Veisová (klavír), houslista Ivan Ženatý
a klavírista Jaroslav Kolář, altistka Věra Soukupová a klavíristka Dagmar Baloghová,
Rožmberská kapela a Musica bohemica. Všech koncertů se s námi zúčastňovala paní
Jaroslava Novotná, bydlící v těsném sousedství Litovické tvrze, tam, kde bydlívali manželé
Tomanovi. Další koncerty: Fr. Rauch, Pražské dechové kvinteto.24
O Dagmařině prodejně referovala Večerní Praha (25. 10.), Zpravodaj n. p. Kniha
(22. 1.), Lidová demokracie (16. 8.). Zejména se oceňovalo objevení vlastnoručního
podpisu J. A. Komenského v knize Marka Marci. Tento objev zachytila v Aktualitách také
Čs. televize 31. 3. 1986. Já jsem tento pořad zachytil na videovém pásku. Doc. Julie
Nováková projevovala sice pochybnost o pravosti rukopisného exlibris, ale úřední znalec
písma Peterka pravost potvrdil. Knihu pak koupila Státní knihovna.
Naši urgenci žádosti o telefon podpořil pan Hoch, manžel Danuščin, řidič ministerstva
státní kontroly. A tak jsme po 40 letech čekání dostali telefon č. 395 210.
[…]
Pod vedením dr. Ctibora Votrubce a Karla Obrázka byl v Hostivici založen Vlastivědný
kroužek, jehož jsme se stali členy. Ale kroužek dlouho nepůsobil.
[…]

24

Poslední věta dopsána dodatečně
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1986
[…]
11. 2. pořádalo kulturní středisko přednášku dr. Votrubce o Albertu Schweitzerovi,
Lékař afrického pralesa.
[…]
V Hostivici koncertovali: flétnista Jiří Boušek, harfistka Libuše Váchalová, houslista
Josef Suk a klavírista Josef Hála, houslistka Nora Grumlíková a klavírista Jaroslav Kolář,
barytonista René Tuček a klavírista Josef Páleníček, klavírista František Rauch a houslista
Antonín Moravec, v besedě vystoupil skladatel Jiří Matys, soubor Collegium flanto dolce.
Dagmar přednášela pro Městskou knihovnu o své antikvářské činnosti. Dr. Milan
Daniel přednášel o tzv. „hostivickém broučku“.
[…]
Kolektiv pracovnic Mateřské školy uspořádal slavnostní odpoledne, kde vystoupil také
přítel František Nepil.
[…]
Recenzoval jsem Latinsko české anatomické názvosloví od prof. Josefa Zrzavého.
[…]
Na schůzce kamarádů z Kielu jsem se setkal s Lubošem Johanisem, který o našem
nasazení napsal román, s Láďou Malinovským řečeným Štiřík, s kominíkem Lojzou
Pajerem, s Jardou Bláhou, Standou Svobodou, Standou Bejdou, Karlem Křížem, Karlem
Kovaříkem aj.
[…]
Recenzoval jsem učebnici Český jazyk pro zvláštní školy. Přednášel jsem o rétorice
v Karlových Varech a ve Vinci u Mladé Boleslavi.
[…]
O prodejně v Dlážděné se psalo v Tvorbě (únor 1986), ve Zpravodaji n. p. Kniha
(22. 3.), ve Večerní Praze (18. 5.), ve Svobodném slově (29. 3.), ve Zpravodaji Společnosti
pro starou hudbu. Zvláštní pozornost vyvolal případ zloděje knih Zdeňka Zámečníka
(Svobodné slovo 18. 10. a 3. 12.). Autor detektivek Václav Erben napsal román Případ
herce Materny. Vycházel v časopise Dikobraz na pokračování, potom knižně. Odehrává se
o antikvariátě a Dagmar je tam popisována jako paní Taussigová.
Ale největší rozruch vyvolal Dagmařin objev neznámé korespondence Franze Kafky,
8 dopisů a 23 korespondenčních lístků. Z ČTK převzaly tuto zprávu agentury Reuters
a DPA a od ní agentura APA. Fotografická agentura ve Frankfurtu požádala o fotografie
těchto dopisů. Referovaly o nich noviny Neue Zeit, izraelský tisk, bulharský Otečestven
front, noviny LBV aj. Z ciziny psali přátelé (Gisela Waltherová z Lipska, Cveti Carastojčeva
z Velkého Trnova aj.). Také to uveřejnil časopis Volkswacht.
[…]
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1987
[…]
V Hostivici koncertovali: kytarista a loutnista Lubomír Brabec a flétnista Vítězslav
Drápal, Musica bohemica pod vedením Jaroslava Krčka, Pražské marimbové trio, Musica
per tre, klavíristka Dagmar Baloghová a kontrabasista František Pošta, besedoval skladatel
Václav Felix, houslista Čeněk Pavlík, klavírista Milan Langr, klavíristka Hana Dvořáková,
herec Miroslav Doležal, Trio české hudby a sopránistka Renée Nachtigallová.
[…]
Kruh přátel hudby, jehož jsem byl místopředsedou, uspořádal pod vedením p. ředite
le Saifrta zájezd do Litomyšle a Nových Hradů.
Lid se bavil takovýmito anekdotami:
Československo má sedm divů světa:
1. Všichni mají práci.
2. Přestože všichni mají práci, nikdo nic nedělá.
3. Přestože nikdo nic nedělá, planí se plán na 105 %.
4. Přestože se plní plán na 105 %, nikde nic není.
5. Přestože nikde nic není, všichni mají všechno.
6. Přestože všichni mají všechno, všichni kradou.
7. Přestože všichni kradou, nikde nic neschází.
[…]
Dagmar si v autobuse zapomněla tašku a přes zásah orgánu lidové kontroly ji zpátky
nedostala.
Novináři se stále vraceli ke Kafkovým dopisům. Sandra Cecchi uveřejnila článek
v italském časopise Il Tirreno v Livornu. V Tvorbě vyšel článek Marie Langrové, 11. 3. byla
Dagmařina fotografie uveřejněna na titulní stránce časopisu Vlasta a Ivana Matyášová o ní
napsala článek Najít kouzelnou obálku. Zpráva vyšla i v časopise Börsenblatt für den
deutschen Buchhandel. Ve Zprávách Spolku čes. bibliofilů se zamýšlel V. M. Kimák, jak
přišla kniha s podpisem Komenského do soukromého majetku. O objevech v Dlážděné ulici
(Kafkovy dopisy, rukopis Tylovy hry Žebračka aj.) psal ve Svobodném slově Petr Kovařík.
[…]
16. 9. uveřejnila Tvorba článek Jiřího Hájka a Hanuše Karlacha, vytýkající Albatrosu,
že vydal Steubenova Tekumseha. Argumentovali tím, že Steuben Wittek za války
kolaboroval, ale po ideové nebo umělecké stránce nemohli dílu nic vytknout.
[…]
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1988
[…]
V Hostivici koncertovali barytonista René Tuček a klavírista Přemysl Charvát, recitoval
Jan Bartoš, hobojistka Gabriela Krčková, klarinetista Štěpán Koutník, fagotista Vladimír
Lejčko, harfistky Libuše Váchalová a její dcera Jana Boušková, flétnista Jiří Boušek,
Kociánovo kvarteto, mezzosopranistka Věra Soukupová, klavírista Alfréd Holeček, klavírista
Pavel Štěpán, violista Lubomír Malý, klavíristka Libuše Křepelová, barytonista Václav Zítek,
klavírista Jiří Pokorný. V létě se koncerty konaly v aule zámku, v zimě v Dělnickém domě.
Psal jsem o nich referáty do Hostivického měsíčníku pod šifrou –r.
[…]
V červnu jsem uhodl hádanku Mikrofora, kdo byl patronem zubařů (sv. Apolena),
a dostal jsem z rozhlasu dvě gramofonové desky. 24. 4. vyšel v Katolických novinách můj
překlad básně Paula Rotha Kostel s třemi hvězdičkami. Časopis Typografie mě požádala
o zaslání životopisu s fotografií pro chystaný sborník, ale ten nakonec nevyšel.
[…]
Z časopisu Tag des Herrn jsem přeložil báseň věnovanou Tereze z Kalkaty. Pro
Hostivický měsíčník jsem napsal reportáž z čínské restaurace v Dělnickém domě a článek
Šibřinky o sokolských zábavách. V tomto roce vyšlo pět vydání učebnice Český jazyk I–IV
(Tejnor, Čechová, Hlavsa, Sedláček, Svoboda) pro střední školy (res. Šipková).
V lednu dostala Dagmar od A. Koubové, vedoucí dokumentačního střediska, poděko
vání za svou práci. Ve Vlasta napsala Ivana Matyášová článek Eso neznámého hráče, kde
vylíčila nákup starých karet v Dlážděné ulici. K 65. narozeninám dostala Dagmar řadu
blahopřání, i veršovaných. Svobodné slovo (23. 1.) přineslo článek Milana Friedla Cizí slovo
bibliofilie. O prodejně v Dlážděné ulici psal také několikrát Pražský knihkupec. Dagmar
nakoupila také neznámou korespondenci cestovatele Emila Holuba (viz Svobodné slovo
16. 4. a Pražský knihkupec č. 5/88).
[…]
V červnu pořídila L. Kubíková fotografie všech pracovníků prodejny: Miloslav Vendl,
Marie Fojtová, Marie Bulenová, Milan Zapletal, Stanislav Jirčík, Libuše Neumanová, Dana
Hochová, Jan Beseda, Alena Heroutová, Martina Melicharová, Luděk Svoboda, Karel Starý,
Antonín Konrád, Dagmar Tejnorová, dr. Martin Krajíček, Jana Babůrková, Ivana Korejsová.
Pražský knihkupec v č. 6 uvedl Dlážděnou ulici mezi nadprůměrně rentabilními pro
dejnami. Petr Kovařík (Svobodné slovo 2. 7.) psal o Dagmařině nákupu korespondence
J. Voskovce, časopis CNV přinesl bibliografickou anotaci koupených Kafkových dopisů.
26. 7. dostala Dagmar 600,– Kčs za natočení šotu v antikvariátě od filmového studia
Barrandov. Ve Večerní Praze proběhla diskuse o obchodování před antikvariátem, které se
účastnila i Dagmar. V září nakoupila Dagmar rukopisný dopis Boženy Němcové synu
Karlovi (Svobodné slovo 3. 9.). 19. 9. udělil ředitel n. p. Kniha Dagmaře čestný titul
Zasloužilý pracovník podniku (viz Pražský knihkupec 9, str. 6–7).
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1989
[…]
V Hostivici pokračoval Kruh přátel hudby v pořádání koncertů. Vystoupili tu: komorní
orchestr Amadeus, Pražští madrigalisté (mezi nimi i Agáta Čakrtová, neteř Dagmařiny
přítelkyně Evy), houslista Václav Hudeček a klavírista Petr Adamec, sopránistka Salome
Losová, cembalistka Hana Kinclová Straširipková a violoncellista Jiří Hošek, klavíristka
Jindra Kramperová, besedovala skladatelka Sylvie Sadorová, Pražské kytarové kvarteto,
sopranistka Marie Kremerová, barytonista Pavel Červinka a klavírista Jaromír Šalamoun,
violista Miloš Studenovský, kytarista Václav Vítek, zpěvačka a recitátorka Petra Volfová.
O všech koncertech jsem psal referáty do Hostivického měsíčníku. Kromě toho jsem tam
uveřejnil články Kina a filmy mého mládí, Ulice a náměstí v Hostivici, Šedesát let činnosti
litovických Baráčníků. Pro Městskou knihovnu jsem přednášel o práci překladatele.
V prosinci jsem složil funkci vzdělavatele u Baráčníků, protože neprojevili zájem
o demokratické změny.
[…]
Spřátelil jsem se s P. Václavem Filipem z Ořechu. Byl to veselý, optimistický člověk,
ale brzy po něžné revoluci se po návštěvě dvou neznámých pánů na ořešské faře oběsil.
Na jeho pohřbu se sešly tisíce lidí a stovky kněží.
[…]
9. 2. jsem se zúčastnil oslavy narozenin pana Františka Nepila. 30. 3. se konalo
setkání kamarádů z Kielu.
[…]
Pracovní skupina vědeckých ústavů se sešla u nás doma 22. 6.
[…]
V srpnu jsme také dávali na náš dům novou světle fialovou fasádu. Lešení nám půjčil
Svaz chovatelů, vedený ing. Ant. Štětkou a MVDr. Lubošem Kudrnou.
[…]
16.–18. 6. vystavoval Lukášův výtvarný kroužek své práce ve Valdštejnské zahradě
(srov. referát Mladá fronta 16. 6.).
[…]
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1990
[…]
12. 3. 1990 se pořádal v kinosále v Litovicích25 vzpomínkový večer na T. G. Masary
ka. Napsal jsem o něm referát do Hostivického měsíčníku. Referát přednesl dr. Zdeněk
Urban z filozofické fakulty, pásmo vzpomínek přednesla Viola Zinková (z díla Karla Čapka).
V předsálí instaloval Jirka Pergl výstavku o činnosti T. G. Masaryka a jeho syna Jana.
V tomto roce koncertovali v Hostivici: rakouský orchestr historických nástrojů Medeli
ka Consort, sopranistka Jitka Soběhartová, tenorista Miroslav Kopp a barytonista Miloslav
Podskalský. Spojovací texty přednášel herec Josef Velda. Dále tu vystoupilo Stamicovo
kvarteto, Rožmberská kapela, flétnista Jan Riedelbauch, hobojistka Ludmila Ježová a klaví
rista František Malý (průvodní slovo skladatel Jiří Paur), violoncellista Rudolf Lojda,
klavíristka Eva Glancová (průvodní slovo skladatel Rudolf Felix), klavírista Jaromír Klepáč
a hobojista Dušan Foltýn, altistka Věra Soukupová, sopranistka Naďa Šormová a klavírista
Vladimír Mencl.
V březnu jsem pro metodistický časopis přeložil několik článků a převyprávěl jsem
knihu Polyanna od spisovatelky Potterové.
[…]
1. máje se místo manifestace konala v Hostivici slavnost, koncert dechové hudby
a stavění májky a pouliční divadlo na Husově náměstí. Účast však nebyla valná.
Do Hostivického měsíčníku jsem napsal článek k 170. výročí narození Josefa Mánesa.
[…]
Do Hostivického měsíčníku jsem napsal o historii františkánského kláštera Hájek.
Masopustní soubor z města Windischeschenbach, kde učí Heinrich Günther,26 nám
v Hostivici předvedl, jak slaví masopust.
[…]
Výsledky komunálních voleb v Hostivici 8.–9. 6. 1990:27
Občanské fórum
63,2 %
12 mandátů
Křesťanští demokraté
4,3 %
Komunisté
14,6 %
3 mandáty
Sociální demokraté
5,2 %
6 mandátů (s nezávislými)
Národní socialisté
2,9 %
Zelení
2,4 %
Zemědělci
1,7 %
Ostatní strany
5,7 %
[…]
12. 9. přednášel v hostivickém kostele sv. Jakuba dr. Václav Komzal z ÚJČ o Cyrilu
a Metodějovi. Napsal jsem o tom referát do Hostivického měsíčníku.
25
26
27

Česká čp. 879
S ním se Tejnorovi pravidelně navštěvovali
V červnu se konaly parlamentní volby, komunální volby proběhly až v listopadu
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[…]
6. 10. vydali kulturní pracovníci výzvu Několik podpisů na podporu vlády a preziden
ta. Sehnal jsem v kostele 39 podpisů.
Hostivická škola navázala styk se školou ve Windischeschenbachu a uspořádala tam
výměnný zájezd a o prázdninách výměnu dětí. Také zdejší chovatelé navázali kontakt
s tamějším chovatelským spolkem a rovněž tak i fotbalisté. Pro učitele jsem přednesl
informaci o dějinách Horní Falce, pro zájezd z Windischeschenbachu jsem připravil
přednášku o dějinách kostela. V tamních novinách vyšel článek s fotografií pod titulkem
Tschechen sammelten Eindrücke.
V průběhu roku nás navštěvovala mladá dvojice Svědků Jehovových.
[…]
V prosinci se na Dagmar obrátilo nakladatelství Kdo je kdo se žádostí o životopis
a charakteristiku pro chystaný slovník. Tato charakteristika pak také vyšla ve II. díle Kdo je
kdo na str. 995 (Praha 1991).
[…]
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1991
[…]
V lednu byli čeští učitelé z hostivické školy na návštěvě ve Windischeschenbachu.
Doprovázel jsem je a překládal.
[…]
22. 2. vyšel ve Večerní Praze článek Vladimíra Volfa Konec posledního Mohykána
o zániku antikvariátu v Dlážděné. 29. 3. se tam konalo rozloučení, kterého se zúčastnil
i pan Josef Kemr, stálý zákazník. Od ředitele s. p. Kniha přišel 2. 4. 1991 děkovný dopis.
[…]
V listopadu se konala výstava středočeských výtvarníků Miloše Axmanna a Víta
Zdrubeckého v hostivickém zámku.
[…]
Vydal jsem II., upravené vydání učebnice Český jazyk pro odborné školy a střední
odborná učiliště (Tejnor, Hlavsa, Sedláček, Uhlíř). Napsal jsem několik kapitol
gramatického přehledu pro základní školy (Styblík, Tejnor, Čechová, Hlavsa).
[…]
V Hostivici koncertovali: cembalistka Zuzana Růžičková (průvodní slovo skladatel
Viktor Kalabis), Kvarteto zobcových fléten, klavírista Michal Rezek, houslista Jan Talich
a klavírista Ivo Jančík, Y. Vašíčková recitovala renesanční poezii Gaspary Stampy,
Consortium Pragense , klavíristka Ema Kovárnová, basklarinetista Josef Horák (Due Boemi
di Praga).
8. 6. proběhlo „setkání s přáteli“ z Windischeschenbachu – Jak se slaví masopust
v Bavorsku.
6. 6. byla vernisáž výstavy Sdružení středočeských výtvarníků.
31. 3. 1991 měla Hostivice 4 021 obyvatel, 2 061 žen a 1 960 mužů.
Počátkem roku bylo u nás ubytováno 5 Poláků, účastníků Evropského setkání
mládeže, pořádaného ekumenickým hnutím Taizé.
V 9. (zářijovém) čísle Hostivického měsíčníku je historie naší Osvaldovské chalupy od
Miloše Šrámka.
[…]
Německé noviny přinesly zprávu o pobytu německých dětí v Hostivici pod názvem
Der Aufenthalt in Hostivice war Spitze.
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1992
[…]
Ceny základních potravin 23. 1. 1992 a ke dni 20. 2. 1992 v koloniálu Heleny
Mrskočové v Litovicích (v Kčs):
máslo I
20,––
20,––
1 vejce
1,90
1,80
pivo 10°
4,20
4,10
káva 75 g
14,50
14,50
chléb 1,5 kg
8,80
8,80
rýže 1 kg
17,90
17,90
cukr moučka
16,60
šunka 100 g
11,80
12,––
špagety
10,70
10,50
V lednovém čísle Hostivického měsíčníku jsem přinesl referát o koncertu Malé české
muziky v Dělnickém domě před vánoci. Dále u nás koncertovala Rožmberská kapela,
flétnista Andreas Körner, klavírista Petr Šefl, houslista Čeněk Pavlík, klavírista František
Malý, České noneto, altistka Věra Soukupová, klavíristka Dagmar Baloghová, Barok Jazz
kvintet, kytarista Lubomír Brabec a flétnista Vítězslav Drápal, Pražský žesťový soubor.
Dále jsem v Hostivickém měsíčníku publikoval rozhovor s Helenou Mrskočovou pod
názvem Ve Starých Litovicích se už prodává (tento rozhovor vyvolal protest [***]), dále
příspěvek Odstraňování odpadků také tvoří životní prostředí, Pláč Starých Litovic, 28. říjen,
Hostivická farní obec a referáty o všech koncertech.
Pro nakladatelství Gemini jsem překládal četná hesla do Encyklopedie bible. Pro
nakladatelství Alexandra Tomského jsem napsal příspěvek do sborníku Můj nezapomenu
telný učitel (vzpomínka na Josefa Lundáka, učitele ze 4. třídy obecné školy a na Elišku
Novákovou, profesorku v septimě RRG).
Dva cikánští výrostci Koloman a Ivan O[***] z Litovic čp. [***] zavraždili taxikáře
(Rudé právo, únor 1992).
Socialistická strana vytvořila s Trnkovou zemědělskou stranou a stranou zelených
Liberálně sociální unii, a tak jsem ze socialistické strany vystoupil. Pokoušel jsem se
podpořit stranu národně sociální pod vedením Josefa Lesáka, ale tato strana se neprosa
dila.
[…]
Bývalí Dagmařini zaměstnanci si otevřeli soukromý antikvariát AD plus, nejprve na
Václavském náměstí, později v Dlážděné ulici, jen o 40 m blíže k Masarykovu nádraží.
[…]
Pro Místopisný zpravodaj jsem napsal příspěvek K etymologii místního jména Hosti
vice, který upozorňuje na na užívání obecného jména hostivci (= kolonisté) v listině
Přemysla Otakara II. i v Šimákově kronice.
[…]
Místo dr. Petkova nastoupil dr. Vácha, propagátor alternativní medicíny.
[…]
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1. ledna 1993 vznikla samostatná Česká republika. 26. 1. 1993 byl volen prezident.
Po skandalizujících projevech republikánských poslanců došlo k volbě, která dopadla takto:
Václav Havel 109 hlasů, Marie Stibůrková (KSČM) 49 hlasů, dr. Miroslav Sládek
(republikán) 14 hlasů.
[…]
Mně byl zvýšen důchod na 2 914 Kč měsíčně, později na 3 434 Kč (v listopadu).
[…]
Změnili nám telefonní číslo z 395 3210 na 302 33 85.
V Českém jazyce a literatuře roč. 43 č. 3–4 vyšel článek Naděždy Kvítkové Sedmde
sátiny Antonína Tejnora a v roč. 44 č. 1–2 můj článek Je o čem přemýšlet, zaměřený na
metodiku češtiny. Recenzoval jsem cvičebnici k České mluvnici (Čechová – Styblík).
V nakladatelství Gemini vyšla Encyklopedie Bible, kterou jsem pomáhal překládat.
V tiráži zkomolili mé jméno na PhDr. Pavel Tejnor.
23. 7. se v areálu Svazu chovatelů konala zakládající schůze Křesťansko sociální unie
– Československé strany lidové; předsedou byl zvolen MVDr. Chalupa.
Proběhla vzrušená diskuse o nových Pravidlech českého pravopisu, jejíž úpravy se
nesetkaly se souhlasem veřejnosti.
V Hostivici byly pořádány tyto koncerty vážné hudby:
14. 3. 1993 – In modo camerale (Jana Brožová – hoboj, Ludmila Peterková – klarinet,
Jaroslav Kubita – fagot, Tomáš Víšek – klavír). Na pořadu: Peurl, Beethoven, Krejčí,
Mozart, Paulenc.
19. 5. 1993 – Consonantia (Ivana Žižková Pokorná – harfa, Petr Přibyl – flétna, Jan Kača –
recitace). Na pořadu: Corette, Purcell, Vivaldi, Leffoth, Britten; Zbygniew Herbert,
Karel IV., František Halas.
9. 6. 1993 – Doležalovo kvarteto (Jiří Fišel – 1. housle, Vladimír Kučera – II. housle, Petr
Hejný – violoncello). Na pořadu: Mozart, Beethoven, Schubert.
15. 9. 1993 – Petr Přibyl – viola, František Kůda – klavír. Na pořadu: Eccles, Dittersdorf,
Vaňhal, Rubinstein.
Pro rádio Regina jsem připravil pásma o staré Praze: Židovské město, Loretánské
náměstí, Valdštejnský palác, Malostranské zahrady, Karlovo náměstí.
Ve 23. čísle týdeníku Respekt byla uveřejněna stať Tomáše Pospiszyla Kultura na
periferii. Kritizovala poměry v Hostivici. Polemicky odpověděl Jaromír Kratochvíl a já. Moje
odpověď vyšla v Hostivickém měsíčníku. Psal jsem tam zprávy o koncertech, ale z redakční
rady jsem vystoupil, když ODS začala určovat, kdo smí být členem. Redakci vedla Anna
Křižková.
[…]

